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คํานาํ 

 

 ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให

มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปน สวนหน่ึง

ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ืองโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชระบบการ ประกัน

คุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบกับประกาศ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ 

ประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ใหมีการประเมินคุณภาพ 3 ระดับคือ ระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ ระดับสถาบัน โดยการศึกษาที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลสามารถประกันคุณภาพไดต้ังแตระดับ

หลักสูตร ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (หลักสูตร

นานาชาติ) Master of Science Program in Aquaculture (International Program) และ ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว นํ้ า (หลักสูตรนานาชาติ) Doctor of Philosophy Program in 

Aquaculture (International Program) จึงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง โดยเลือกใชระบบการ

ประกันคุณภาพ CUPT (The Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance) 

ในระดับหลักสูตรใชเกณฑ ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN) เพ่ือรายงานผลการ

ดําเนินงานของหลักสูตรฯ ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31กรกฎาคม 2559 โดยรายงานฉบับน้ีได

แสดงผลการประเมินตนเองตามเกณฑของ AUN QA ที่มุงเนน Expected Learning Outcome (ELO) และ

การประเมิน 7 ระดับ และการดําเนินงานอยางเปนระบบเพ่ือผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่สําคัญของประเทศ ทางหลักสูตรไดตระหนักถึงความสําคัญของการ

ประกันคุณภาพการศึกษาและมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาการดําเนินงานใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับ

สากลเพ่ือคุณภาพของผลผลิตตามพันธกิจของสถาบันและเพ่ือเปนหลักฐานทางการศึกษาที่จะเผยแพรให

ประชาคมรับทราบและเปนประโยชนตอ การศึกษาของสถาบันและประเทศชาติตอไป  
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บทสรปุสาํหรบัผูบริหาร 

 

ในการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (หลักสูตรนานาชาติ) มีการดําเนินการได

มาตรฐาน แตยังขาดผลการดําเนินงานตามเกณฑขอที่ 7 (คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ) และ 8 

(การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา) เน่ืองจากหลักสูตรเริ่มเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 

1/2558  

 สําหรับในสวนผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN QA ที่ประกอบดวย 11 ตัวบงช้ี (AUN 1 - AUN 

11) จากผลการประเมินตนเองแยกเปนแตละตัวบงช้ี ไดผลโดยสรุปดังน้ี 

AUN 1 การกําหนดลักษณะพึงประสงค (ELOs) ของนักศึกษาสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะ

และมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับความคิดเห็นจากผูใชบัณฑิต 

AUN 2 การกําหนดศาสตรตางๆ ภายในหลักสูตรครอบคลุมทุกสาขาของการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและมีความ

ทันสมัยโดยมีการสื่อสารไปยังผูใชบัณฑิตดวย 

AUN 3 หลักสูตรไดมีการกําหนดรายวิชาใหสอดคลองกับ ELOs และมีลําดับการเรียนในวิชาตางๆ โดย

กําหนดไวในแผนการเรียนอยางชัดเจน  

AUN 4 หลักสูตรไมไดระบุปรัชญาการศึกษา แตมีการระบุปรัชญาของหลักสูตร ซึ่งมีการสื่อสารไปยังผูใช

บัณฑิต และมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

AUN 5 หลักสูตรมีวิธีการประเมินผลนักศึกษาที่ชัดเจน มีการประกาศผลใหทราบตามเกณฑของคณะ และ

นักศึกษาสามารถขออุทธรณไดในกรณีที่คิดวาการใหคะแนนไมเปนธรรม 

AUN 6 บุคลากรในหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองตามเกณฑของมหาวิทยาลัย และไดรับการสนับสนุนใหเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการและไดรับรางวัลผลงานวิจัยตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย 

AUN 7 การสนับสนุนการเรียนรูและใหบริการดานตางๆ แกบุคลากร เปนการจัดเตรียมโดยวิทยาเขต 

เน่ืองจากมีการบริหารแบบรวมศูนยบริการประสานภารกิจ 

AUN 8 หลักสูตรมีขอกําหนดในกระบวนการรับนักศึกษาที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย และมีกระบวนการ

ประเมินการเรียนของนักศึกษาที่ชัดเจน แตยังขาดการสนับสนุนและสรางแรงจูงใจในดานตางๆ ของ

นักศึกษา เชน การเตรียมตัวของนักศึกษาเพ่ือนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการตางๆ 

AUN 9 สถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูรวมทั้งสื่อตางๆ เปนการจัดเตรียมโดยวิทยาเขต จากการบริหาร

แบบรวมศูนยบริการประสานภารกิจ 

AUN 10 หลักสูตรมีแผนการประเมินหลักสูตรจากผูมีสวนไดสวนเสียและผูใชบัณฑิต แตอยางไรก็ดีในป

การศึกษา 2558 หลักสูตรยังไมไดดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการประเมินที่มาจากภาคสวน

ดังกลาวอยางชัดเจน 
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AUN 11 ในปการศึกษาที่ 2558 มีนักศึกษาเขาเรียนจํานวน 5 คน (ปริญญาเอก 1 คน และปริญญาโท 4 คน) 

แตในปลายภาคการศึกษาที่ 2 เหลือนักศึกษาอยูจํานวน 3 คน มีการลาออกเน่ืองจากไปทําธุรกิจ

สวนตัว 1 คน และเรียนไมผานเกณฑ 1 คน 

 

 โดยภาพรวมแลว การดําเนินงานของหลักสูตรมีเกณฑมาตรฐานที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัยและมี

การดําเนินงานที่ผานเกณฑมาตรฐาน แตอยางไรก็ดีจํานวนนักศึกษาที่รับเขายังไดตํ่ากวาจํานวนที่กําหนดไว 

และมีนักศึกษาจํานวนนอยที่อยูในหลักสูตร ทางหลักสูตรจึงควรมีการปรับปรุงดานกลยุทธในการรับนักศึกษา

เพ่ือใหไดนักศึกษาเขาศึกษาในจํานวนที่มากขึ้น 
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บทที่ 1 

สวนนํา 

 

สืบเน่ืองจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ที่ไดรับขอเสนอแนะจาก

ผู ท ร งคุ ณ วุฒิ ส ม า ชิ ก ส ภ าม ห า วิท ย าลั ย ส งข ล าน ค ริ น ท ร  (ส ภ า วิท ย า เข ต สุ ร าษ ฎ ร ธ า นี ) ให

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี มีแผนกลยุทธในการพัฒนาวิทยาเขต โดยควรมุงเนนใน 3 

clusters หลัก ไดแก 1) ยางพารา 2) การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และ 3) พลังงาน  

ดวยกิจกรรมวิจัยดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี มี

ฐานการปฏิบัติงานและการวิจัยทั้งภาคสนามและงานวิจัยเชิงลึกอยูแลว ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุง 

อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งไดรับความรวมมือในการจัดต้ังจาก 3 หนวยงาน คือ ศูนยพันธุวิศวกรรม

และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช) ซึ่งอยูภายใตกํากับของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (สวทช) มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และในวิทยาเขตมีทีมบุคลากร

ทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่รวมตัวกันจัดต้ังสถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตวนํ้า เพ่ือสรางงานวิจัยทางการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าอยางมีทิศทางและเปาหมายที่ ชัดเจน ประกอบกับการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าถือเปนแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดสุราษฎรธานีและเขตภาคใตตอนบน จึงถือไดวามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตสุราษฎรธานีมีความพรอมในการพัฒนาดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ทางคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี จึงขอเปดหลักสูตรนานาชาติ

ระดับปริญญาโท-เอก ดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า โดยมีโครงการจัดต้ังในบริเวณพ้ืนที่ทุงใสไช ตําบลพุมเรียง 

อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งหลักสูตรจะเนนงานวิจัยทางดานเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการจัดการดาน

อ่ืนๆ ที่เก่ียวของใหครอบคลุมทุกสาขา ไดแก การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า การแปร

รูปสัตวนํ้า และ ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

โดยหลักสูตรไดรับการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 362 (9/2557) เมื่อวันที่ 20 

ธันวาคม 2557 และเริ่มเปดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการจัดการ ที่มีองคความรูและทักษะ

ดานการวิจัย เพ่ือการแกไขปญหาและพัฒนาความกาวหนาดานวิชาการในสาขาวิชาน้ีซึ่งจะเปนกําลังสําคัญใน

การพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของประเทศ  

 2. เพ่ือสรางองคความรูใหมทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าโดยผานกระบวนการวิจัย  

 3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 โครงสรางหลักสูตร แบงไดเปน 2 แผน ดังน้ี 
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แบบ ก 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการทําวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธเพียงอยางเดียวแต

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธอาจเสนอใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ซึ่งเช่ือมโยงกับกระบวนการทําวิจัยเพ่ือ

วิทยานิพนธ หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นไดโดยไมนับหนวยกิต 

 แบบ ก 2 เปนแผนการศึกษาที่กําหนดใหมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรียนตางๆ ตาม

จํานวน หนวยกิตที่ระบุไวในตารางดานลาง และมีการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ โดยหน่ึงของรายวิชาเลือกใน

หลักสูตรแบบ ก 2 น้ีจะตองปรากฏรายวิชาหลักคํานึงทางนิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า หรือวิชาเทียบเทา

จากสถาบันอ่ืนๆ ในความรวมมือ (ถามี) สําหรับผูที่ไมมีพ้ืนฐานความรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า อาจตองเรียน

รายวิชาเพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยไมนับหนวยกิต  

ตารางที่ 1.1 โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชาบังคับ  

หมวดวิชาสัมมนา 

หมวดวิชาเลือก  

วิทยานิพนธ 1  

วิทยานิพนธ 2 

- 

2* 

- 

36 

- 

6 

2* 

12 

- 

18 

รวมไมนอยกวา 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการจัดการ ที่มีองคความรู

และทักษะดานการวิจัยรวมทั้งสามารถนําความรูไปประยุกตใชเพ่ือชวยแกไขปญหาทั้งทางดานการเพาะเลี้ยง

และภาคอุตสาหกรรม เพ่ือการแกไขปญหาและพัฒนาความกาวหนาดานวิชาการในสาขาวิชาน้ีซึ่งจะเปนกําลัง

สําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของประเทศ 

 2. เพ่ือสรางองคความรูใหมทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าโดยผานกระบวนการวิจัย  

 3. เพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

โครงสรางหลกัสูตร แบงไดเปน 2 แบบ คอื แบบ 1 และ แบบ 2 ดังน้ี 

 แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการทําวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธเพียงอยางเดียว แต

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธอาจเสนอใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ซึ่งเช่ือมโยงกับกระบวนการทําวิจัยเพ่ือ

วิทยานิพนธ หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นไดโดยไมนับหนวยกิต หลักสูตรแบบ 1 แบงออกเปน 2 

ประเภท ดังน้ี 

 แบบ 1.1 หลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทา  

  แบบ 1.2 หลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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  แบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่ทําวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ และเรียนรายวิชาตามจํานวน 

หนวยกิตที่ระบุไวในตารางดานลาง สําหรับผูที่ไมมีพ้ืนฐานความรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า อาจตองเรียน

รายวิชาเพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยไมนับหนวยกิต หลักสูตรแบบ 2 แบง

ออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

  แบบ 2.1 หลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทา  

  แบบ 2.2 หลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตารางที่ 1.2 โครงสรางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

หมวดวิชา แบบ 1.1** แบบ 1.2** แบบ 2.1*** แบบ 2.2 

หมวดวิชาบังคับ 

หมวดวิชาสัมนา 

หมวดวิชาเลือกอยางนอย  

วิทยานิพนธ   

- 

4* 

- 

48 

- 

4* 

- 

72 

6 

4* 

6 

36 

6 

4* 

18 

48 

รวมไมนอยกวา 48 หนวยกิต 72 หนวยกิต 48 หนวยกิต 72 หนวยกิต 

 

วัตถุประสงคของหลักสูตรฯ มีความสัมพันธกับวิสัยทัศน พันธกิจ ระดับมหาวิทยาลัยและคณะฯ ดังแสดง

ในตารางที่ 1.3 
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ตารางที่ 1.3 ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรและวิสัยทศัน พันธกิจ ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ 

หลักสูตร มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วัตถุประสงค วิสัยทัศน 
พันธกิจ 

วิสัยทัศน 
พันธกิจ 

1 2 3 1 2 3 4 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา          

1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการ ท่ีมีองค

ความรูและทักษะดานการวิจัย เพ่ือการแกไขปญหาและพัฒนาความกาวหนา

ดานวิชาการในสาขาวิชานี้ซ่ึงจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําของประเทศ 

P P F F F F F F F 

2 เพ่ือสรางองคความรูใหมทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําโดยผาน

กระบวนการวิจัย 

F P F F F F F F F 

3 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ P P P F P F P P F 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา          

1 เพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการ ท่ี

มีองคความรูและทักษะดานการวิจัยรวมท้ังสามารถนําความรูไปประยุกตใชเพ่ือ

ชวยแกไขปญหาท้ังทางดานการเพาะเลี้ยงและภาคอุตสาหกรรม เพ่ือการแกไข

ปญหาและพัฒนาความกาวหนาดานวิชาการในสาขาวิชานี้ซ่ึงจะเปนกําลังสําคัญ

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของประเทศ 

P P F F F F F F F 

2 เพ่ือสรางองคความรูใหมทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําโดยผาน

กระบวนการวิจัย 

F P F F F F F F F 

3 เพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ 

P P P F P F P P F 

F – Fully fulfilled       M – Moderately fulfilled    P – Partially fulfilled  
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บทที่ 2 

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 

ตารางที่ 2.1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินองคประกอบที่ 1 

เกณฑ

ขอที่ 
เกณฑการประเมิน 

ผลการดําเนนิงานตาม

เกณฑ 

- ตามเกณฑ () 

- ไมไดตามเกณฑ () 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสตูร  

2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร  

3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน  

5 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่

ปรึกษาการคนควาอิสระ 

 

6 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม(ถามี)  

7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ   - 

8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา - 

9 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

10 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  

 

สรุปผลการดําเนนิงานองคประกอบที่ 1 ตามเกณฑขอ 1-11 

ผลการดําเนินงานของหลักสูตรไดมาตรฐาน แตยังขาดผลการดําเนินงานตามเกณฑขอที่ 7 และ 8 

เน่ืองจากหลักสูตรเริ่มเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 1/2558 
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ผลการกํากับมาตรฐาน 

 

เกณฑขอ 1 จํานวนอาจารยประจําหลักสตูร 

 จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรครบตามขอกําหนด 

 

เกณฑขอ 2 คณุสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร 

 เปนไปตามเกณฑ คือ เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวา ป.เอก หรือเทียบเทา หรือดํารง

ตําแหนง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน 

 

เกณฑขอ 3 คณุสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เปนไปตามเกณฑ คือ มีคุณวุฒิไมตํ่ากวา ป.เอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง รศ.ขึ้นไปใน

สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน 
 

ตารางที่ 2.2 อาจารยประจําหลักสูตร/ คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร/ คุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 1, 2, 3) 

รายชื่อตาม มคอ. 2 

และเลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ  

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 

ปที่สาํเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง

หรือสัมพนัธกับ

สาขาทีเ่ปดสอน 
หมาย

เหตุ 

ตรง สัมพันธ 

1. นางภัททิรา พงษทิพยพาที* 

ID No 3 8601 00120 53 6 

ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Anatomy)/ 

2003 

   

2. นางสาวจรีพร เรืองศรี* 

ID No 3 8416 00168 19 9 

อาจารย Ph.D. (Aquaculture)/ 

2012 

   

3. นายสรายุทธ ออนสนิท* 

ID No 3 9205 00081 73 1 

อาจารย Ph.D. (Marine 

Biology)/ 2011 

   

4. นางสาวศิรุษา กฤษณะพันธุ 

ID No 3 9098 01064 20 6 

ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Marine 

Science)/ 2009 

   

5. นางสาวปาริชาต นิลวิเชียร 

ID No 3 9399 00219 14 4 

อาจารย Ph.D. (Fisheries and 

Allied Aquaculture)/ 

2012 

   

หมายเหตุ : กรุณาใสเครื่องหมาย * หลังรายช่ืออาจารยที่เปนผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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เกณฑขอ 4 คณุสมบัติของอาจารยผูสอน 

 เปนไปตามเกณฑคือ มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา 

ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมีประสบการณในการสอน และมีประสบการณใน

การทําวิจัยที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
 

ตารางที่ 2.3 อาจารยผูสอนและคุณสมบัติของอาจารยผูสอน (ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 4) 

รายชื่ออาจารยผูสอน 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สาํเรจ็

การศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย

ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

1. นายพงศศักด์ิ เหลาดี ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Biology)/ 2006   

2. นางสาวกานดา ค้ําชู ผูชวยศาสตราจารย Ph.D.(Biology)/ 2006   

3. นางดวงรัตน ชูเกิด อาจารย Ph.D. (Aquatic Science)/ 

2012 

  

4.. นายสุวัฒน จุฑา

พฤทธ์ิ 

อาจารย Ph.D. (Marine and Coastal 

Resources Management) 

/2014 

  

 

เกณฑขอ 5 คณุสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธหลกัและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 

เปนไปตามเกณฑ คือ เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวา ป.เอก หรือดํารงตําแหนง รศ.ขึ้นไป

ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญา 

 

เกณฑขอ 9 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

เปนไปตามเกณฑ 

 

เกณฑขอ 10 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

เปนไปตามเกณฑ ดังแสดงในภาคผนวกที่ 1 และ 2 
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ตารางที่ 2.4 อาจารยที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ (ตัวบงช้ี 1.1 

เกณฑขอ 5, 9, 10) 

อาจารยทีป่รึกษาหลัก

วิทยานพินธหลัก และอาจารยที่

ปรึกษาการคนควาอิสระ 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/

ปที่สาํเร็จการศึกษา 

ประสบการณการทําวิจัย 

ภาระงานอาจารยที่

ปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษาที่

อาจารยเปนอาจารย

ที่ปรึกษาหลัก) 
มี (ดังแนบ:

ภาคผนวก 1, 2) 
ไมมี 

1 ผศ.ดร. ภัททิรา พงษทิพยพาที Ph.D.(Anatomy)/ 

2003 

  1 

2 ดร. ปาริชาต นิลวิเชียร Ph.D. (Fisheries 

and Allied 

Aquaculture)/ 

2012 

  1 

3 ผศ.ดร. กานดา ค้ําชู Ph.D.(Biology)/ 

2006 

  1 

 

เกณฑขอ 6 คณุสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธรวม  

เปนไปตามเกณฑ คือเปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวา ป.เอก หรือดํารงตําแหนง รศ.ขึ้นไป

ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญา ดังแสดงในภาคผนวกที่ 1 และ 2 
 

ตารางที่ 2.5 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 6) 

อาจารยทีป่รึกษา

วิทยานพินธรวม 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่

สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณการทํา

วิจัย 
สถานภาพ 

มี (ดังแนบ:

ภาคผนวก1, 2) 
ไมมี 

อาจารย

ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

1. ดร. จรีพร เรืองศรี Ph.D.(Aquaculture)/ 

2012 

    

2. ผศ.ดร. พงศศักด์ิ เหลาดี Ph.D. (Biology)/ 2006     
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เกณฑขอ 7 อาจารยผูสอบวิทยานพินธ (ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 7) 

ยังไมมีการแตงต้ังอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ เน่ืองจากหลักสูตรเพ่ิงเปดรับเพียง 2 ภาคการศึกษา 

(เปดรับนักศึกษาปการศึกษา 1/2558) 

 

เกณฑขอ 8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสาํเร็จการศึกษา (ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 8) 

ยังไมมีการตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา เน่ืองจากหลักสูตรเพ่ิงเปดรับเพียง 2 ภาค

การศึกษา (เปดรับนักศึกษาปการศึกษา 1/2558) จึงยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา 

 

เกณฑขอ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีกํ่าหนด 

1) เริ่มเปดหลักสตูรครั้งแรกในป พ.ศ. 2558 

2) ตามรอบหลักสตูรตองปรับปรุงใหแลวเสร็จและประกาศใชในป พ.ศ. .... 

ปจจุบันหลักสตูรยังอยูในระยะเวลาที่กําหนด 

 

สรุปผลการดําเนนิงานตามเกณฑขอ 11 

ผาน เพราะ ดําเนินงานผานทุกขอ 
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บทที่ 3 

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ AUN QA 
 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN 1  

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 The expected learning outcomes 

have been clearly formulated and 

aligned with the vision and mission 

of the university [1,2] 

       

1.2 The expected learning outcomes 

cover both subject specific and 

generic (i.e. transferable) learning 

outcomes [3] 

       

1.3 The expected learning outcomes 

clearly reflect the requirements of 

the stakeholders [4] 

       

Overall opinion        

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ AUN 1  

คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรไดมีการรางหลักสูตรโดยกําหนดลักษณะพึงประสงคหรือคุณลักษณะ

พิเศษของนักศึกษา (ELOs) โดยสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งมีการกําหนด ELOs ไวในเลมหลักสูตร (มคอ 2) หนา 36-

37 (ตารางที่ 3.1) ซึ่งแบงเปนลักษณะพึงประสงคโดยทั่วไป (Generic learning outcomes) และลักษณะพึง

ประสงค เฉพาะ (Specific learning outcomes) ดังแสดงความสัมพันธระหวาง ELOs และ Learning 

Outcome ในตารางที่ 3.2 

ในการจัดทําหลักสูตร คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรไดรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะพึงประสงค

ของบัณฑิตจากผูใชบัณฑิตที่เปนภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการผลิตบัณฑิต

โดยเฉพาะลักษณะพึงประสงคเฉพาะ มีความเห็นสนับสนุนจากผูใชบัณฑิตในการประชุมระดมความคิดเห็นทิศ

ทางการพัฒนาทุงใสไช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2557 ในขอ 4 (ควรศึกษา วิจัย และ

พัฒนาองคความรู ชวยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่โดยเฉพาะดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเศรษฐกิจของพ้ืนที่) และขอ 

9 (ควรวิเคราะหสถานภาพการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ความตองการบริโภคอาหารทะเล รวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูป

ที่เกี่ยวของทั้งในระดับประเทศ อาเซียนและโลก เพ่ือศึกษาผลกระทบและกําหนดทิศทางการพัฒนาเปนผูนําใน

การคิดคนองคความรู นวัตกรรมใหม ที่ตอบสนองตอสถานการณและความตองการ) (ภาคผนวกที่ 3) 



 

13 
 

ตารางที่ 3.1 Expected Learning Outcome โดยสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลยัฯ 

หลักสูตร มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Expected Learning Outcome วิสัยทัศน 
พันธกิจ 

วิสัยทัศน 
พันธกิจ 

1 2 3 1 2 3 4 

1. มีความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ ท่ัวไป  -   -  - - - 

2. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชนของเพ่ือน

มนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 
ท่ัวไป  - -       

3. มีความรูความสามารถดานวิชาชีพ มีภาวะผูนํา

และความรับผิดชอบตอตนเอง สิ่งแวดลอม และ

สังคม 

เฉพาะ  -        

4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห และมองเห็น

ปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการของ

อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตั้งแตตนน้ําถึง

ปลายน้ําไดอยางถูกตอง และสามารถมองเห็น

แนวทางในการแกไขปญหาโดยการใช

กระบวนการวิจัย ท่ีจะนําไปสูการพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําของประเทศได 

เฉพาะ  -      - - 
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ตารางที่ 3.2 ความสัมพันธระหวาง Expected Learning Outcome และ Learning Outcome 

Learning Outcome 
คุณธรรม

จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ ท่ัวไป     - 

2. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชนของ

เพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 
ท่ัวไป     - 

3. มีความรูความสามารถดานวิชาชีพ มีภาวะ

ผูนําและความรับผิดชอบตอตนเอง 

สิ่งแวดลอม และสังคม 

เฉพาะ     - 

4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห และ

มองเห็นปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นใน

กระบวนการของอุตสาหกรรมการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ําได

อยางถูกตอง และสามารถมองเห็นแนวทาง

ในการแกไขปญหาโดยการใช

กระบวนการวิจัย ท่ีจะนําไปสูการ

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของประเทศได 

เฉพาะ -     
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AUN 2 

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1 The information in the programme 

specification is comprehensive and up-to-

date [1,2] 

       

2.2 The information in the course specification 

is comprehensive and up-to-date [1,2] 

       

2.3 The programme and course specifications 

are communicated and made available to 

the stakeholders [1,2] 

       

Overall opinion        

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ AUN 2  

ในการจัดทําหลักสูตรไดมีการคํานึงถึง ความครอบคลุมในการตอบสนองศาสตรดานการเพาะเลี้ยงสัตว

นํ้าต้ังแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า และคํานึงถึงความทันสมัยในการตอบสนองตอความกาวหนาทางวิทยาการใน

ปจจุบันและแนวโนมความตองการในอนาคต ซึ่งจะเนนงานวิจัยทางดานเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการจัดการดาน

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของใหครอบคลุมทุกสาขา(มคอ 2 หนา 10) ไดแก  

(1) การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (Aquaculture) ประกอบดวย การเพาะเลี้ยง อาหารสัตวนํ้า การ

ปรับปรุงพันธุ โรคสัตวนํ้า การจัดการฟารมและคุณภาพสัตวนํ้า 

(2) วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (Aquaculture engineering) ประกอบดวยระบบที่ใชในการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและระบบการบําบัดนํ้า (Water treatment system) 

(3) การแปรรูปสัตวนํ้า (Aquatic animal processing ) รวมถึงความปลอดภัยของอาหารทะเล 

(Seafood safety) ต้ังแตกระบวนการผลิตตนนํ้าจนถึงปลายนํ้า (Farm-to-table) 

(4) ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว นํ้า (Aquaculture business) ไดแก การบริหารจัดการฟารม 

เศรษฐศาสตรการตลาด และการประกอบการและการจัดการธุรกิจดานเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

การจัดรายวิชาของหลักสูตรคํานึงถึงความครอบคลุมในการตอบสนองศาสตรทางดานการเพาะเลี้ยง

สัตวนํ้าต้ังแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า และความทันสมัยในการตอบสนองตอความกาวหนาทางวิทยาการปจจุบันและ

แนวโนมความตองการในอนาคต โดยหลักสูตรจะเนนงานวิจัยทางดานเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการจัดการดาน

อ่ืนๆ ที่เก่ียวของใหครอบคลุมทุกสาขาในขอ 2.1 (ตารางที่ 3.3) (มคอ 2; หมวดวิชาเรียนที่เปนวิชาบังคับ วิชา

เลือก วิชาสัมมนา และ วิทยานิพนธ หนา 20-21, และ คําอธิบายรายวิชาหนา 66-74) 
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ตารางที ่3.3 รายวิชาภายในหลักสูตรทีส่อดคลองกับสาขาทั้ง 4 ดาน 

 

รายวิชา 
การเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา 

วิศวกรรมการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

การแปรรูป

สัตวน้ํา 

ธุรกิจการ

เพาะเลี้ยงสัตว

น้ํา 

หมวดวิชาบังคับ     

หลักปฏิบัติและการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา √ - - - 

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวน้ํา √ - - - 

หมวดวิชาเลือก     

การจัดการธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา - - - √ 

การประเมินคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา - - √  

เครื่องมือและวิธีวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา √ √ √ √ 

ชีวโมเลกุลในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา √ - √ - 

เทคโนโลยีวิศวกรรมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําขั้นสูง - √ - - 

สาหรายและการประยุกตใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา √ - - - 

สุขภาพสัตวน้ําและกลไกการปองกันตัว √ - - - 

หลักคํานึงทางนิเวศวิทยาในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา √ - - - 

หลักการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑสัตวน้ํา - - √ - 

หัวขอพิเศษดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา √ √ √ √ 

อาหารสัตวน้ํา √ - - - 

หมวดวิชาสัมมนา     

สัมมนา √ √ √ √ 

หมวดวิทยานิพนธ     

วิทยานิพนธ √ √ √ √ 
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ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรไดมีการสื่อสารและประชาสัมพันธใหเปนที่ทราบโดยทั่วกันโดยชองทางดังน้ี 

 - แผนพับประชาสัมพันธ (ภาคผนวกที่ 4) 

 - โปสเตอร (ภาคผนวกที่ 5) 

 - คัทเอาท ติดตามสถานที่ตาง ๆ  

 - Web site: www.grad.psu.ac.th 

 - การสงหนังสือประชาสัมพันธไปยังมหาวิทยาลัยตาง ๆ ภายในประเทศ 

 - การไปประชาสัมพันธหลักสูตรยังตางประเทศโดยหลักสูตร ซึ่งไดทําการราง MOU เบ้ืองตน

แลว กับ National Taiwan Ocean University (ไตหวัน) และ Alaguppa University (ประเทศอินเดีย) 

(เอกสารแนบ) 

 - การไปประชาสัมพันธหลักสูตรยังตางประเทศโดยรวมกับมหาวิทยาลัย (ประเทศเวียดนาม 

และประเทศจีน) 

 

AUN 3 

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the expected 

learning outcomes [1] 

       

3.2 The contribution made by each course to 

achieve the expected learning outcomes 

is clear [2] 

       

3.3 The curriculum is logically structured, 

sequenced, integrated and up-to-date 

[3,4,5,6] 

       

Overall opinion        

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ AUN 3 

หลักสูตรไดมีการกําหนดรายวิชาใหสอดคลองกับ ELOs ดังแสดงในตารางที่ 3.4 และมลีําดับการเรียน

ในวิชาตางๆ โดยกําหนดไวในแผนการเรียนอยางชัดเจน (มคอ 2 หนา 23-28)  
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ตารางที่ 3.4 ความสัมพันธระหวางรายวิชากับ Learning outcome ของหลักสูตร 

รายวิชา/ELOs 

1. มีความ สามารถ

ดานการใช

ภาษาอังกฤษ 

2. มีจิตวิญญาณ

ของการถือ

ประโยชนของ

เพ่ือนมนุษยเปนกิจ

ท่ีหนึ่ง 

3. มีความรูความ สามารถ

ดานวิชาชีพ มีภาวะผูนํา

และความรับผิดชอบตอ

ตนเอง สิ่งแวดลอม และ

สังคม 

4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห และมองเห็น

ปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการของ

อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตั้งแตตนน้ําถึง

ปลายน้ําไดอยางถูกตอง และสามารถมองเห็น

แนวทางในการแกไขปญหาโดยการใช

กระบวนการวิจัย ท่ีจะนําไปสูการพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําของประเทศได 

หลักปฏิบัติและการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา*     

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสตัวน้ํา*     

หลักคํานึงทางนิเวศวิทยาในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา*     

วิทยานิพนธ*     

สัมมนา*     

สัมมนาวิทยานิพนธ*     

การจัดการธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา**     

การประเมินคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา**     

เคร่ืองมือและวิธีวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา**     

ชีวโมเลกุลในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา**     

เทคโนโลยีวิศวกรรมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําขั้นสูง**     

สาหรายและการประยุกตใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา**     

สุขภาพสัตวน้ําและกลไกการปองกันตัว**     

หลักการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑสัตวน้ํา**     

อาหารสัตวน้ํา**     
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รายวิชา/ELOs 

1. มีความ สามารถ

ดานการใช

ภาษาอังกฤษ 

2. มีจิตวิญญาณ

ของการถือ

ประโยชนของ

เพ่ือนมนุษยเปนกิจ

ท่ีหนึ่ง 

3. มีความรูความ สามารถ

ดานวิชาชีพ มีภาวะผูนํา

และความรับผิดชอบตอ

ตนเอง สิ่งแวดลอม และ

สังคม 

4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห และมองเห็น

ปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการของ

อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตั้งแตตนน้ําถึง

ปลายน้ําไดอยางถูกตอง และสามารถมองเห็น

แนวทางในการแกไขปญหาโดยการใช

กระบวนการวิจัย ท่ีจะนําไปสูการพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําของประเทศได 

หัวขอพิเศษดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา**     

กิจกรรม มอ.วิชาการ*** -    

กิจกรรมในวันมหิดล*** -   - 

โครงการฝกอบรมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร*** - -  - 

โครงการฝกอบรมการเขียนวิทยานิพนธ***  - -  

การนําเสนอวิทยานิพนธในประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ*** 

 -   

การตีพิมพผลงานทางวิชาการเปนภาษาอังกฤษในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติ**** 
 -   

การสอบเทียบหรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามท่ี

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด**** 
 - - - 

หมายเหตุ:  * รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ; ** รายวิชาในหมวดวิชาเลือก; *** กิจกรรมเสริมในหลักสูตร; **** เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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AUN 4 

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 The educational philosophy is well 

articulated and communicated to all 

stakeholders [1] 

       

4.2 Teaching and learning activities are 

constructively aligned to the 

achievement of the expected learning 

outcomes [2,3,4,5] 

       

4.3 Teaching and learning activities 

enhance life-long learning [6] 

       

Overall opinion        

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ AUN 4 

หลักสูตรไมไดระบุปรัชญาการศึกษา แตมีการระบุปรัชญาของหลักสูตรไวใน มคอ 2 หนาที่ 8 และมี

การสื่อสารไปยังผูใชบัณฑิตตามชองทางตางๆ ที่ระบุไวใน AUN 2 ขอ 2.3 ขางตน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสอดคลองกับ ELOs โดยมีการระบุไวใน มคอ 2 หนาที่ 

36 และ 37 และมีรายวิชาตางๆ รวมทั้งกระบวนการเรียนรูตางๆ ที่สอดคลองกัน (ตารางที่ 3.1) 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ดังน้ี  

- ในรายวิชาตางๆ มีการสงเสริมกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active learning ซึ่งเปนการ

สงเสริมทักษะการคนควาหาคําตอบดวยตนเองซึ่งนักศึกษาสามารถใชทักษะน้ีในการดําเนินชีวิตไดอยางมี

คุณภาพ ดังแสดงไวใน มคอ 2 หนา 11 ขอยอยที่ 3 และ 4 และ มคอ 3 (ภาคผนวกที่ 6)  

- ในรายวิชาวิทยานิพนธเปนการสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูกระบวนการแกไขปญหาที่ใชพ้ืนฐาน

จากความรูและวิธีการที่ถูกตอง สามารถประยุกตใชกับกระบวนการแกไขปญหาในชีวิตประจําวันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยไดกําหนดหนวยกิตของวิทยานิพนธไวอยางนอยครึ่งหน่ึงของจํานวนหนวยกิตรวม ดังตาราง

โครงสรางหลักสูตรใน มคอ 2 หนาที่ 18 และ 19 และหลักสูตรยังไดเปดแผนการศึกษาที่ทําวิทยานิพนธเพียง

อยางเดียวไวดวย 

- มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษทุกรายวิชา เพ่ือสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ

ใหกับนักศึกษาซึ่งสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดตลอดชีวิต โดยสามารถเขาสูสากลในระดับนานาชาติได 

(มคอ 3) 
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AUN 5 

เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

5.1 The student assessment is 

constructively aligned to the 

achievement of the expected 

learning outcomes [1,2] 

       

5.2 The student assessments 

including timelines, methods, 

regulations, weight distribution, 

rubrics and grading are explicit and 

communicated to students [4,5] 

       

5.3 Methods including assessment 

rubrics and marking schemes are 

used to ensure validity, reliability 

and fairness of student 

assessment [6,7] 

       

5.4 Feedback of student 

assessment is timely and helps to 

improve learning [3] 

       

5.5 Students have ready access to 

appeal procedure [8] 

       

Overall opinion        

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ AUN 5 

เน่ืองจากเปนหลักสูตรนานาชาติจึงมีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ โดยมีวิธีการประเมินผลจาก

การสอบกลางภาคและปลายภาค และการมอบหมายงาน โดยมีการกําหนดการตัดเกรดดังแสดงใน มคอ 3 

และ มคอ. 5 นอกจากน้ีคณะยังกําหนดใหมีการการประกาศคะแนนกลางภาคและปลายภาคใหทราบดดยทั่ว

กัน ซึ่งนักศึกษาสามารถขออุทธรณไดในกรณีที่คิดวาการใหคะแนนไมเปนธรรมโดยผานหัวหนาสาขาวิชา 

เพ่ือใหกรรมการประจําคณะพิจารณา (มคอ 2 หนา 62 ขอที่ 5.2) 
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AUN6 

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

6.1 Academic staff planning (considering 

succession, promotion, re-deployment, 

termination, and retirement) is carried out to 

fulfil the needs for education, research and 

service [1] 

       

6.2 Staff-to-student ratio and workload are 

measured and monitored to improve the 

quality of education, research and service [2] 

       

6.3 Recruitment and selection criteria including 

ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are 

determined and communicated [4,5,6,7] 

       

6.4 Competences of academic staff are 

identified and evaluated [3] 

       

6.5 Training and developmental needs of 

academic staff are identified and activities are 

implemented to fulfil them [8] 

       

6.6 Performance management including 

rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and 

service [9] 

       

6.7 The types and quantity of research 

activities by academic staff are established, 

monitored and benchmarked for improvement 

[10] 

       

Overall opinion        

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ AUN 6 

มหาวิทยาลัยกําหนดใหบุคคลากรดานวิชาการตองมีการพัฒนาตัวเองทางวิชาการ และยังมีการจัด

อบรมบุคคลากรโดยมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีมีการจัดสรรงบพัฒนาบุคลากรใหเปนรายบุคคลดวย  
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หลักสูตรมีสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเทากับ 1:4.32 (ตารางที่ 3.2) และมีสัดสวนผลงานตีพิมพและ

งานวิจัยตออาจารยภายในหลักสูตรเปน 5:9 และ 13:9 ตามลําดับ (ตารางที่ 3.3 และ 3.4 และภาคผนวกที่ 2) 

ซึ่งเปนไปตามเกณฑของมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหอาจารยมีผลงานตีพิมพ 0.5 เรื่อง/คน/ป  

การรับอาจารยภายในหลักสูตรไดพิจารณาใหครอบคลุมทุกดานเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าไดแก 

การเพาะเลี้ยง อาหารสัตวนํ้า พันธุศาสตรสัตวนํ้า โรคและการจัดการสุขภาพสัตวนํ้า การบําบัดนํ้าและ

วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คุณภาพของสัตวนํ้า และการแปรรูปสัตวนํ้าและความปลอดภัยของอาหาร

ทะเล (มคอ 2 หนาที่ 9) แตหลักสูตรยังขาดบุคคลากรทางดานการเพาะพันธุและการอนุบาลสัตวนํ้า 

การประเมินประสิทธิภาพและพัฒนาบุคคลากร มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดสมรรถนะในการทํางาน 

(Competency) โดยแบงเปนความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core competency) และความสามารถเชิง

ส ม ร ร ถ น ะ เฉ พ า ะ ง า น  (Functional competency) ทั้ ง น้ี เ พ่ื อ ใช เป น แ น ว ท า ง พั ฒ น า อ งค ก ร 

(www.competency.psu.ac.th)  

มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตมีการสงเสริมใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการและใหรางวัลแกบุคลากรที่

ทํางานวิจัยหรือมีผลงานวิจัยดีเดนในรูปของเงินรางวัล 
 

ตารางที่ 3.2 อัตราสวนอาจารยตอนักศึกษา (Staff-to-student Ratio)  

Academic Year Total FTEs of Academic 

staff 

Total FTEs of students Staff-to-student 

Ratio 

2015 0.5 2.16 1:4.32 

 

ตารางที ่3.3 Full-Time Equivalent (FTE) 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Assistant Professors 1 3 4 0.15 100 

Full-time Lecturers 2 3 5 0.35 100 

Total 3 6 9 0.5 100 
 

ตารางที่ 3.4 Research Activities 

Academic 

Year 

Types of Publication 

Total 

No. of 

Publications 

Per Academic 

Staff 

ln-house/ 

Institutional 
National Regional International 

2015 - - - 5 5 5:9 

AUN 7 

http://www.competency.psu.ac.th/
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เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

7.1 Support staff planning (at the library, 

laboratory, IT facility and student 

services) is carried out to fulfil the needs 

for education, research and service [1] 

       

7.2 Recruitment and selection criteria for 

appointment, deployment and 

promotion are determined and 

communicated [2] 

       

7.3 Competences of support staff are 

identified and evaluated [3] 

       

7.4 Training and developmental needs of 

support staff are identified and activities 

are implemented to fulfil them [4] 

       

7.5 Performance management including 

rewards and recognition is implemented 

to motivate and support education, 

research and service [5] 

       

Overall opinion        

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ AUN 7 

วิทยาเขตสุราษฎธานีมีการบริหารแบบรวมศูนยปฏิบัติการประสานภารกิจ ดังน้ันขอมูลดานการ

สนับสนุนตางๆ จึงมีการจัดเตรียมโดยวิทยาเขตฯ  
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AUN 8 

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

8.1 The student intake policy and 

admission criteria are defined, 

communicated, published, and 

up-to-date [1] 

       

8.2 The methods and criteria for 

the selection of students are 

determined and evaluated [2] 

       

8.3 There is an adequate 

monitoring system for student 

progress, academic performance, 

and workload [3] 

       

8.4 Academic advice, co-curricular 

activities, student competition, 

and other student support 

services are available to improve 

learning and employability [4] 

       

8.5 The physical, social and 

psychological environment is 

conducive for education and 

research as well as personal well-

being [5] 

       

Overall opinion        

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ AUN 8 

หลักสูตรมีแผนการรับนักศึกษา (มคอ 2 หนาที่ 15) และกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการรับเขา 

(มคอ 2 หนาที่ 13 และ 14) ซึ่งมีการประชาสัมพันธผานชองทางดังแสดงใน AUN 2 (ขอ 2.3) โดยใน

กระบวนการรับเขาเปนไปตามเกณฑของมหาวิทยาลัย เชน ระยะเวลาในการรับสมัคร การสอบ และการ

ประกาศผล ทั้งน้ีกระบวนการสอบสัมภาษณของหลักสูตรมีเกณฑการใหคะแนนที่ชัดเจน (ภาคผนวกที่ 7) ซึง

จํานวนรับนักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 ไดแสดงไวในตารางที่ 3.5 

การประเมินความกาวหนาในการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนกําหนดใหมีการ

สอบกลางภาคและปลายภาคซึ่งมีการใหคะแนนตามเกณฑ สําหรับการประเมินความกาวหนาของวิทยานิพนธ 
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กําหนดใหนักศึกษาสงผลงานตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยในแตละภาคการศึกษา และมีการสอบปองกัน

โครงรางวิทยานิพนธ (มคอ 2 หนาที่ 56) แตทางหลักสูตรยังไมไดมีขอกําหนดที่ชัดเจนเก่ียวกับจํานวนหนวย

กิตที่ใหผานวาตองมีเกณฑอยางไรบางในแตละภาคการศึกษา  

สําหรับกิจกรรมการสงเสริมนักศึกษามีการกําหนดใหนักศึกษามีการนําเสนอผลงานในที่ประชุม

วิชาการซึ่งระบุไวในขอกําหนดในการจบการศึกษา (มคอ 2 หนาที่ 33 และ 34) แตทางหลักสูตรยังขาดการ

สนับสนุนและสรางแรงจูงใจในการเตรียมตัวของนักศึกษาเพ่ือนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการตางๆ  
 

ตารางที่ 3.5 Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 

2015/ M.Sc. 4 10 4 (ออกกลางเทอม 1) 

2015/ Ph.D. 1 5 1 (ออกกลางเทอม 1) 
 

AUN9 

เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 The teaching and learning facilities 

and equipment (lecture halls, 

classrooms, project rooms, etc.) are 

adequate and updated to support 

education and research [1] 

       

9.2 The library and its resources are 

adequate and updated to support 

education and research [3,4] 

       

9.3 The laboratories and equipment 

are adequate and updated to support 

education and research [1,2] 

       

9.4 The IT facilities including e-

learning infrastructure are adequate 

and updated to support education 

and research [1,5,6] 

       

9.5 The standards for environment, 

health and safety; and access for 
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เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

people with special needs are 

defined and implemented [7] 

Overall opinion        

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ AUN 9 

วิทยาเขตสุราษฎรานีมีการบริหารแบบรวมศูนยปฏิบัติการประสานภารกิจ ดังน้ันขอมูลดานการ

สนับสนุนการเรียนการสอนจึงเปนการจัดเตรียมโดยวิทยาเขตฯ  

 

AUN10 

เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

10.1 Stakeholders’ needs and feedback 

serve as input to curriculum design and 

development  

       

10.2 The curriculum design and 

development process is established and 

subjected to evaluation and 

enhancement [2] 

       

10.3 The teaching and learning 

processes and student assessment are 

continuously reviewed and evaluated to 

ensure their relevance and alignment [3]  

       

10.4 Research output is used to 

enhance teaching and learning [4] 

       

10.5 Quality of support services and 

facilities (at the library, laboratory, IT 

facility and student services) is 

subjected to evaluation and 

enhancement [5] 

       

10.6 The stakeholder’s feedback 

mechanisms are systematic and 

       



 

28 
 

เกณฑ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

subjected to evaluation and 

enhancement [6]  

Overall opinion        

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ AUN 10 

หลักสูตรมีแผนการประเมินหลักสูตรจากผูมีสวนไดสวนเสียและผูใชบัณฑิตดังที่ไดระบุไวใน มคอ 2 

หนาที่ 64 และแผนในการพัฒนาหลักสูตร ระบุไวใน มคอ 2 หนาที่ 11 ซึ่งในทางปฏิบัติทางหลักสูตรมีการรับ

ฟงความคิดเห็นจากผูใชบัณฑิตที่เปนภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกร ต้ังแตในการรางหลักสูตร ตามที่กลาว

ไวใน AUN 1 ขอ 1.3 แตในการประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรในระหวางภาคการศึกษาหรือเมื่อครบ 1 

ปของการจัดการเรียนการสอน ทางหลักสูตรยังไมไดดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการประเมนิที่มาจากภาคสวน

ดังกลาว  

การประเมินการเรียนการสอนมีการดําเนินอยางไมเปนทางการคือ มีการประชุมระหวางอาจารย

ผูสอนและนักศึกษาภายในภาคการศึกษาเพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและตรงกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตพึงประสงค จึงทําใหมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนเปนระยะๆ โดยพบวาปญหาที่สําคัญเกิดขึ้น

ระหวางภาคการศึกษาคือ การเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ จากการที่นักศึกษามีพ้ืนฐานคอนขางนอย ซึ่ง

ไดมีการปรับทั้งกระบวนการสอนของอาจารยและกระบวนการเรียนของนักศึกษา นอกจากน้ียังมีการประเมิน

อาจารยผูสอนโดยนักศึกษาตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย (มคอ 5) เพ่ือสะทอนความเห็นนักศึกษาตอการ

จัดการเรียนการสอนและนํามาใชในการพัฒนาใหเหมาะสมสําหรับผูเรียนตอไป 

 หลักสูตรมีการนําผลงานวิจัยมาใชในกับการเรียนการสอนเชน ในรายวิชาวิทยานิพนธ ซึ่งการทํา

วิทยานิพนธของนักศึกษาไดใชองคความรูที่ไดจากงานวิจัยของอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยที่ปรึกษารวม 

นอกจากน้ีในบางรายวิชา เชนรายวิชา932-572 Anatomy and Physiology of Aquatic Animals,932-576 

Molecular biology in aquaculture และ 932-580 Ecological Concerns in Aquaculture ไดมีการนํา

ผลงานวิจัยมาใชในการเรียนการสอนดวย (มคอ 5 และผลงานวิจัยของอาจารย) 

 สิ่งอํานวยความสะดวกและสนับสนุนในการเรียนการสอน ที่จัดโดยวิทยาเขตสุราษฎรธานีซึ่งมีการ

บริหารเปนแบบรวมศูนยปฏิบัติการประสานภารกิจ ประกอบดวย ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาตรและเครื่องมือ

กลาง สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตรที่รองรับการวิจัย หอ

บรรณสารสนเทศ เปนศูนยรวมแหลงความรูที่นักศึกษาสามารถคนควาหาความรูดวยตัวเอง ทางเอกสารตํารา 

หนังสือ หรือสิ่งพิมพตางๆ (http://lib.surat.psu.ac.th) ศูนยสารสนเทศ ใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรและ

การวิจัยในรายวิชาคอมพิวเตอร และรายวิชาตางๆ ที่สอนในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหไดประโยชนสําหรับนักศึกษา 

รวมถึงการใหบริการอินเตอรเน็ต wifi ความเร็วสูงใหกับนักศึกษาสามารถเขาใชงายไดอยางสะดวกโดยเฉพาะ

ใน ก า ร ค น ฐ า น ข อ มู ล  ง า น วิ จั ย อ อ น ไ ล น ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง  แ ล ะ เข า ถึ ง อ ง ค ค ว า ม รู ใ ห ม ๆ 

(http://it.surat.psu.ac.th/main.php)  
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AUN11 

เกณฑ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

11.1 The pass rates and dropout rates are 

established, monitored and benchmarked for 

improvement [1] 

       

11.2 The average time to graduate is 

established, monitored and benchmarked for 

improvement [1] 

       

11.3 Employability of graduates is established, 

monitored and benchmarked for improvement 

[1] 

       

11.4 The types and quantity of research 

activities by students are established, 

monitored and benchmarked for improvement 

[2] 

       

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are 

established, monitored and benchmarked for 

improvement [3] 

       

Overall opinion        

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ AUN 11 

 ในปการศึกษา 2558 มีนักศึกษาสมัครเขาเรียนในระดับปริญญาโทจํานวน 4 คน ซึ่งผลการเรียนไม

ผานเกณฑในภาคการศึกษาที่ 1/2558 จํานวน 1 คน และมีนักศึกษาสมัครเขาเรียนในระดับปริญญาเอก

จํานวน 1 คน ซึ่งไดลาออกจากการเปนนักศึกษาเน่ืองจากตองการไปประกอบอาชีพสวนตัว ทําใหรวมมี

นักศึกษาจํานวน 5 คน แตมีการพนสภาพนักศึกษาออกไปจํานวน 2 คน เหลืออยู 3 คน (ตารางที่ 3.5) 

แผนการศึกษาของหลักสูตรระบุระยะเวลาเรียนโดยเฉลี่ยไดกําหนดไวใน มคอ 2 หนา 23-28 แต

เน่ืองจากหลักสูตรเพ่ิงเปดรับนักศึกษาในป 2558 ทําใหไมมีขอมูลนักศึกษาที่จบการศึกษา 
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บทที่ 4 

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 

จุดแข็ง ( 5 ประเด็น) 

1. อาจารยประจําหลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอกทุกคนและมีคณุสมบัติตรงตามสาขา และมตํีาแนงทาง

วิชาการถึงรอยละ 44  

2. เปนหลักสูตรที่มีความทันสมัย สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด และสามารถตอบโจทยของการพัฒนา

ดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าใหกับชุมชนและประเทศได 

3. เปนหลักสูตรนานาชาติ ทําใหมีโอกาสรับนักศึกษาตางชาติได 

4. อาจารยมีโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนในการทําวิจัยอยางตอเน่ือง 

5. มีสถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตวนํ้าที่มีความเฉพาะทางและมีทรัพยากรสนับสนุนในการทําวิจัย 

 

จุดที่ควรพฒันา (5 ประเด็น) 

1. จํานวนรับนักศึกษา ไมไดตรงตามเปาที่กําหนด 

2. การเรียนการสอนที่เปนภาษาอังกฤษ อาจเปนขอจํากัดในการรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางดาน

ภาษาอังกฤษนอย 

3. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนควรพัฒนาใหเปนรูปแบบสากลและมีบรรยากาศในการเรียนรูแบบ

นานาชาติ 

4. ควรมีการแนะแนวทางใหนักศึกษาไดมีโอกาสรับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ และสงเสริมให

นักศึกษาจัดทําขอเสนอโครงการเสนอตอแหลงทุนตางๆ   

 

แนวทางการพฒันา 

ปญหา   จํานวนรับนักศึกษา ไมไดตรงตามเปาที่กําหนด 

แนวทางการพัฒนา 1. เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธหลักสูตร เชน บุคลากรภายในหลักสตูรออกไปให

การประชาสัมพันธยังหนวยงานตาง ๆ 

  2. เพ่ิมเติมกลุมเปาหมายเปนบุคลากรในหนวยงานภาคเอกชน 

 3. ปรับการเรียนการสอนนอกเวลาเพ่ือใหนักศึกษาสามารถทํางานดวยและเรียนไปดวย

ได ในกรณีที่ไดนักศึกษาจากหนวยงานภาคเอกชนที่ไมสามารถลาเรียนเต็มเวลาได 

  4. อาจารยภายในหลักสูตรเพ่ิมการหาทุนสําหรับนักศึกษา 
 

ปญหา การเรียนการสอนที่เปนภาษาอังกฤษ อาจเปนขอจํากัดในการรับนักศึกษาที่มี

ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษนอย     

แนวทางการพัฒนา 1. มีกระบวนการชวยเหลือนักศึกษาในการใชภาษาอังกฤษ 
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ปญหา สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนควรพัฒนาใหเปนรูปแบบสากลและมีบรรยากาศการ

เปนนานาชาติ 

แนวทางการพัฒนา มีการสนับสนุนจากวิทยาเขต 

 

ปญหา   ควรมีการช้ีแนะแนวทางใหนักศึกษาไดมีโอกาสรับทุนวิจัย 

แนวทางการพัฒนา มีชองทางประชาสัมพันธใหกับนักศึกษา 
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บทที่ 5 

ขอมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) 

 

# ชุดขอมูล ชื่อขอมูลพืน้ฐาน 
ระดับหนวยงาน 

หลักสูตร คณะ สถาบนั 

1 

จํา
นว

นห
ลัก

สูต
ร 

(7
) 

จํานวนหลักสตูรที่เปดสอนทั้งหมด   F C 

2  -ระดับปริญญาตร ี   F C 

3  -ระดับ ป.บัณฑิต   F C 

4  -ระดับปริญญาโท   F C 

5  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   F C 

6  -ระดับปริญญาเอก   F C 

7  -จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทั้งหมด   F C 

8 

จํา
นว

นห
ลัก

สูต
รน

อก
ที่ตั้

ง 
(6

) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง   F C 

9  -ระดับปริญญาตรี   F C 

10  -ระดับ ป.บัณฑิต   F C 

11  -ระดับปริญญาโท   F C 

12  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   F C 

13  -ระดับปริญญาเอก   F C 

14 

จํา
นว

นนั
กศ

ึกษ
า 

(6
) 

จํานวนนักศึกษาปจจุบนัทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 3 C C 

15  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 0 C C 

16  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0 C C 

17  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 3 C C 

18  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู 0 C C 

19  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  0 C C 

20 

จํา
นว

นอ
าจ

าร
ยจ

ําแ
นก

ตา
มตํ

าแ
หน

ง

ทา
งวิ

ชา
กา

ร 

แล
ะค

ุณ
วุฒ

ิกา
รศ

ึกษ
า 

(2
0)

 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ

ลาศึกษาตอ 
0 C C 

21  -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษา

ตอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
0 C C 

22  -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษา

ตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 
0 C C 

23  -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษา 0 C C 
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ตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

24 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 5 C C 

25  -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มวุีฒิ

ปริญญาตร ีหรอืเทียบเทา 
0 C C 

26  -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มวุีฒิ

ปริญญาโท หรือเทียบเทา 
0 C C 

27  -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มวุีฒิ

ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 
5 C C 

28 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย 
4 C C 

29  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิ

ปริญญาตร ีหรอืเทียบเทา 
4 C C 

30  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิ

ปริญญาโท หรือเทียบเทา 
0 C C 

31  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิ

ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 
0 C C 

32 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรอง

ศาสตราจารย 
0 C C 

33  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิ

ปริญญาตร ีหรอืเทียบเทา 
0 C C 

34  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิ

ปริญญาโท หรือเทียบเทา 
0 C C 

35  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิ

ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 
0 C C 

36 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 0 C C 

37  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปรญิญา

ตรี หรือเทียบเทา 
0 C C 

38  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปรญิญา

โท หรือเทียบเทา 
0 C C 

39  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปรญิญา

เอก หรือเทียบเทา 
0 C C 

40 รย


ปร
ะ

จํา

  

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก S     
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41  -ระดับปริญญาตร ี S     

42  -ระดับ ป.บัณฑิต S     

43  -ระดับปริญญาโท S     

44  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง S     

45  -ระดับปริญญาเอก S     

46 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 
S     

47  -ระดับปริญญาตร ี S     

48  -ระดับ ป.บัณฑิต S     

49  -ระดับปริญญาโท S     

50  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง S     

51  -ระดับปริญญาเอก S     

52 

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งอ
าจ

าร
ยป

ระ
จํา

หล
ักส

ูตร
 (2

0)
 

จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตร 
3     

53  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0     

54  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ

ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก

ประกาศ 

0     

55  -ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0     

56  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ่2 
0     
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57  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ่1 

0     

58  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

3     

59  -ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 0     

60  -ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการ

ขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
0     

61  -ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให

ดําเนินการ 
0     

62  -ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการ

จดทะเบียน 
0     

63  -ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑ

การขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
0     

64  -ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตาม

หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา

ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

0     

65  -จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะ

ใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 
0     

66  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน 0     

67  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาติ 0     

68  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ 
0     
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69  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาค

อาเซียน 
0     

70  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับนานาชาติ  0     

71  -จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสตูรปริญญาเอกที่

ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวน

อาจารยประจําหลักสูตร 

3/5     

72 

กา
รม

ีงา
นท

ําข
อง

บัณ
ฑิต

 (1
1)

 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  - C C 

73 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมี

งานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา 
- C C 

74 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําภายใน 1 ปหลงั

สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ) 
- C C 

75 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ - C C 

76 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีม่ีงานทํากอนเขา

ศึกษา 
- C C 

77 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได

ประจําอยูแลว 
- C C 

78 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา - C C 

79 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - C C 

80 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร - C C 

81 เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย) 
- C C 

82 ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 

๕) 

- C C 

83 

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งผ
ูสํา

เร
็จ

กา
รศ

ึกษ
าร

ะดั
บป

ริญ
ญ

าโ
ท 

(1
6)

 

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสาํเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
0 C C 

84  -จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่มีการตีพิมพในลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง  
0 C C 

85  -จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
0 C C 
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86  -จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.

หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปน

ประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 

วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ 

0 C C 

87  -ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0 C C 

88  -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
0 C C 

89  -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปน

ประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 

วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list) หรือ

ตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

0 C C 

90  -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลระดับนานานชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 

0 C C 

91  -ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 0 C C 

92  -จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะ

ใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 
0 C C 

93  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน 0 C C 

94  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาติ 0 C C 
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95  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ 
0 C C 

96  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาค

อาเซียน 
0 C C 

97  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับนานาชาติ  0 C C 

98  -จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ป

การศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 
0 C C 
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จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเรจ็การศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
0 C C 

100  -จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
0 C C 

101  -จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.

หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปน

ประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 

วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ 

0 C C 

102  -ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0 C C 

103  -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
0 C C 

104  -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปน

ประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 

วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list) หรือ

ตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

0 C C 
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105  -จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลระดับนานานชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 

0 C C 

106  -ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 0 C C 

107  -จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะ

ใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 
0 C C 

108  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน 0 C C 

109  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาติ 0 C C 

110  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ 
0 C C 

111  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาค

อาเซียน 
0 C C 

112  -จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับนานาชาติ  0 C C 

113  -จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ป

การศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 
0 C C 
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จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา (FTES)    F C 

115  -ระดับอนุปริญญา   F C 

116  -ระดับปริญญาตร ี   F C 

117  -ระดับ ป.บัณฑิต   F C 

118  -ระดับปริญญาโท   F C 

119  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   F C 

120  -ระดับปริญญาเอก   F C 
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน

สถาบัน 
  F C 

122  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 

123  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 

124  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 

125 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก   F C 
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สถาบัน 

126  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 

127  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 

128  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 

129 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศกึษา

ตอ) 
  F C 

130  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 

131  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 

132  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 

133 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษา

ตอ) 
  F C 

134  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 

135  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 

136  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 

137 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ   F C 

138  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 

139  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 

140  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 

141 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ   F C 

142  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 

143  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 

144  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 
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 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 
  F C 

146 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
  F C 

147  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 

148  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 

149  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 
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150  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ

ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก

ประกาศ 

  F C 

151  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 

152  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 

153  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 

154 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร   F C 

155  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 

156  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 

157  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 

158 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
  F C 

159  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 

160  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 

161  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 

162 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./

กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยู

ใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

  F C 

163  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 

164  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 
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165  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 

166 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

  F C 

167  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 

168  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 

169  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 

170 ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร   F C 

171  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 

172  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 

173  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 

174 ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการ

ขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
  F C 

175  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 

176  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 

177  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 

178 ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให

ดําเนินการ 
  F C 

179  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 

180  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 

181  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 

182 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจด

ทะเบียน 
  F C 

183  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 

184  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 

185  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 

186 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑ

การขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
  F C 

187  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 

188  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 
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189  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 

190 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตาม

หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา

ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

  F C 

191  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 

192  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 

193  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 

194 จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 
  F C 

195  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 

196  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 

197  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 

198 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน   F C 

199  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 

200  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 

201  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 

202 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ   F C 

203  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 

204  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 

205  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 

206 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ

ระหวางประเทศ 
  F C 

207  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 

208  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 

209  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 

210 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค

อาเซียน 
  F C 

211  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 

212  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 

213  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 

214 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ    F C 

215  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   F C 
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216  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   F C 

217  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   F C 

 

 

รวมจํานวนขอมูลที่ตองกรอก 88 117 0 
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ภาคผนวกที่ 1 

ผลงานทางวิชาการ 

 ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพในปการศึกษา 2558 ของอาจารยประจําหลักสูตร 

Kanjanasopa D., Pongtippatee P., Vanichviriyakit R., Wongtripop S., Pradeep P. J. and 

Withyachumnarnkul B. 2015. An evidence on trans-ovarian transmission of Monodon 

baculovirus (MBV) infection in Penaeus monodon. Aquaculture. 443: 5–10. 

Kritsanapuntu, S., and N. Chaitanawisuti. 2015. Replacement of Fishmeal by Poultry By-

Product Meal in Formulated Diets for Growing Hatchery–Reared Juvenile Spotted 

Babylon (Babylonia areolata). Aquaculture Research and Development 6: 324. 

Kritsanapuntul, S., and N. Chaitanawisuti. 2015. Use of Tuna-Cooking Liquid Effluent as a 

Dietary Protein and Lipid Source Replacing Fishmeal in Formulated Diets for Growing 

Hatchery-Reared Juvenile Spotted Babylon (Babylonia areolata) Aquaculture 

Research and Development 6: 323. 

 

 ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพในปการศึกษา 2558 ของอาจารยประจํา/อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

Moravec, F., K. Kamchoo, and Adithepchaikarn, P. 2015. New nematode species, 

Orientatractis mekongensis n. sp. (Atractidae) and Neosynodontisia suratthaniensis 

n. g., n. sp. (Pharyngodonidae) from freshwater fishes in Thailand. Systematic of 

Parasitology (92):197–209. 

Jutapruet, S., S.L. Huang, S. Li, M. Lin, K. Kittiwatanawong, and S. Pradit. 2015. Population 

Size and Habitat Characteristics of the Indo-Pacific Humpback Dolphin (Sousa 

chinensis) Off Donsak, Surat Thani, Thailand. Aquatic Mammals 41(2): 129-142 
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ภาคผนวกที่ 2 

โครงการวิจัยที่ไดรับทุนและดําเนินงานในปการศึกษา 2558 

No. Title Name Year Grant/Funding 

1 Biology of triploid black tiger shrimp Assistant 

Prof. Dr. 

Pattira 

Pongtippatee 

2014-2017 Thailand 

Research Fund 

2 Bloodstock multiplication center of 

the black tiger shrimp Penaeus 

monodon for commercial purpose 

2014-2016 National 

Science and 

Technology 

Development 

Agency 

3 Co-culture of triploid Penaeus 

monodon and seawater red tilapia 

2014-2016 Prince of 

Songkla 

University 

4 การพัฒนาระบบฟารมอัจฉริยะสําหรับการ

เหน่ียวนําการเกิดโครโมโซมสามชุดในกุง

กุลาดําแบบอัตโนมัติ ในระดับอุตสาหกรรม

เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจใหสินคาประมง

ไทย 

2015-2017 Science Park 

(Prince of 

Songkla 

University) 

5 Culture performance of the black 

tiger shrimp, Penaeus monodon in 

farmer rearing ponds using 

postlarvae generated from the 

Selective Breeding Program of the 

National Science and Technology 

Development Agency 

Dr. Jareeporn 

Ruangsri  

2015- 

2016 

National 

Science and 

Technology 

Development 

Agency 

6 Bloodstock multiplication center of 

the black tiger shrimp Penaeus 

monodon for commercial purpose 

2014-2016 National 

Science and 

Technology 

Development 

Agency 

7 Biology of triploid black tiger shrimp 2014- Thailand 
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2017 Research Fund 

8 ระบบแสดงผลปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่มีผล

ตอการเจริญเติบโตของกุง 

2015- 

2017 

Prince of 

Songkla 

University 

9 Impacts of local environmental and 

coastal ecosystem due to intensive 

marine bivalves farming on 

biodiversity and productivity of 

macrobenthic community available 

uses for appropriate planning and 

management of cultivation and 

environment at Ban Don Bay, 

Suratthani province 

Assistant 

Prof. Dr. 

Sirusa 

Kritsanapuntu  

2015 Prince of 

Songkla 

University 

10 Coral diseases outbreak and their 

dominant diseases for massive coral 

(Porites lutea) at reef communities 

of Samui Island, Suratthani province 

2015 Prince of 

Songkla 

University 

11 Effects of background color on 

growth performance, survival rate 

and skin color of snakeskin gourami 

(Trichogaster pectoralis) 

Dr. Parichart 

Ninwichian 

2015 Prince of 

Songkla 

University 

SIT580899S. 

12 Culture performance of the black 

tiger shrimp, Penaeus monodon in 

farmer rearing ponds using 

postlarvae generated from the 

Selective Breeding Program of the 

National Science and Technology 

Development Agency 

2015 National 

Science and 

Technology 

Development 

Agency 

FDA-00-2558-

20-TH 

13 A study of Biodiversity and 

occurrence of Trichoptera in Thai 

peninsular and Indochina peninsular 

(Shan state, Myanmar) 

Assistant 

Prof. Dr. 

Pongsak 

Laudee  

2015 มหาวิทยาลัยวิจัย 
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ภาคผนวกที่ 3 
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ภาคผนวกที่ 4 

แผนพบัประชาสัมพนัธหลักสูตร 
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ภาคผนวกที่ 5 

โปสเตอรประชาสัมพันธหลกัสูตร 
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ภาคผนวกที่ 6 

6.1 มคอ 3 รายวิชา 932-571 Aquaculture practice and management 

6.2 มคอ 3 รายวิชา 932-572 Anatomy and physiology of aquatic animals 

6.3 มคอ 3 รายวิชา 932-585 Seminar1 

6.4 มคอ 3 รายวิชา 932-576 Molecular biology in aquaculture 

6.5 มคอ 3 รายวิชา 932-580 Ecological concerns in aquaculture 6.6 มคอ 3 รายวิชา  

6.7 มคอ 3 รายวิชา 932-582 SP (Parasities of aquatic animals) 

6.8 มคอ 3 รายวิชา 932-582 SP (Microsatellite markers and their applications in aquaculture) 
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6.1 มคอ 3 รายวิชา 932-571 Aquaculture practice and management 

รายละเอียดของรายวิชา  

Course Specification  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

Name of Institution Prince of Songkla University 

วิทยาเขตสุราษฎรธานี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Prince of Songkla University SuratThani Campus Faculty of Science and Industrial Technology 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป  

Section 1: General Information 

1. รหัสและชื่อรายวิชา Course code and title  

932-571   หลักปฏิบัติและการจัดการ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

AQUACULTURE PRACTICES AND MANAGEMENT  

2. จํานวนหนวยกิต Number of credits  

3(2-3-4)  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา Program and course categories  

หลายหลักสูตร สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน Course coordinator(s) and lecturer(s)  

1 ปาริชาต   นิลวิเชียร    PARICHART   NINWICHIAN  

2 กานดา   ค้ําชู    KANDA   KAMCHOO  

3 ดวงรัตน   ชูเกิด    DUANGRAT   CHOOKIRD  

4 สรายุทธ   ออนสนิท    SARAYUT   ONSANIT  

5 จรีพร   เรืองศรี    JAREEPORN   RUANGSRI  

6 ศิรุษา   กฤษณะพันธุ    SIRUSA   KRITSANAPUNTU  

7 สุวัฒน   จุฑาพฤทธิ์    SUWAT   JUTAPRUET  

5. ชั้นปที่เรียน/ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอน Semester/Year of study  

ชั้นปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษาท่ี 2558  

6. รายวิชาที่เกี่ยวของ 

(ขึ้นอยูกับดุลพินิจของอาจารยผูสอนหรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา) 

Prerequisite Subject  

ไมมี 

7. สถานที่เรียน Location  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี(Prince of Songkla University SuratThani Campus)  

8. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด Last updated of the course details  

1 สิงหาคม 2558 1 August 2015  

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  

Section 2: Purposes and Objectives 
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1. จุดมุงหมายของรายวิชา Purposes of the course  

To provide the students with the profound knowledge and understanding of the concepts of aquaculture 

practices and managements 

To apply the aquaculture principles and managements in the development and imprementation of 

aquaculture systems for sustainable farming with environmental concern 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา Objectives of course development/modifications  

To revise the course in order to be up-to-date and relevant to the current situation 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ  

Section 3: Description and Implementation 

1. คําอธิบายรายวิชา Course Description  

หลักปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คุณภาพน้ําและการจัดการฟารม ชนิดของสัตวน้ําเศรษฐกิจและรูปแบบการเลี้ยง การ

ออกแบบและกอสรางระบบเลี้ยง สารอาหารท่ีจําเปนสําหรับสัตวน้ํา การเพาะฟกสัตวน้ํา คุณภาพผลิตผลสัตวน้ํา สุขภาพและ

สวัสดิภาพของสัตวน้ํา และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการฟารมเลี้ยงสัตวน้ํา

และสภาพแวดลอมท่ีย่ังยืน  

Aquaculture practices, water quality and farm managements, economic and candidate species, farming 

design and construction, essentials of nutrition, reproduction, flesh quality, health and welfare and 

environmental impacts, information technology management for sustainable farming and environment  

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา Number of hours per semeter  

บรรยาย Lecture 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ปฏิบัติการ Practice 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ศึกษาดวยตนเอง Self-study 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

สอนเสริม Extra Class 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

30  45  60  0  

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

Number of hours per week for academic guidance to individual students  

By appointment 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา  

Section 4: Learning Outcomes Development  

ผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวังจะพัฒนานักศึกษา  

Expected learning outcomes  

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม Moral and Ethics  

คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา  

Morals and Ethics that need to 

be developed  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

1.1 Be honest to oneself and 

รายการ List  

1.1 Lecture/lab practices/Class 

รายการ List  

1.1 Class attendance, 
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others  

1.2 Be on time for class 

attendances and assignment 

submissions  

1.3 Be responsible for own 

tasks/assignments  

1.4 Respect rules and 

regulations  

1.5 Be avoid paragiarism  
 

discussion  

1.2 In-Class and take home 

assignments  

1.3 Class report/presentation  
 

participation and discussion  

1.2 assignments  

1.3 report/presentation  

1.4 Midterm and final 

examinations  
 

2. ดานความรู Knowledge  

ความรูที่ตองไดรับ  

Knowledge that needs to be 

obtained  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

2.1 Students should be able 

to understand, analyze and 

solve problems occurred in 

aquaculture system. 

Additionally, students should 

be able to apply the 

knowledge, skills and use the 

right tool to do the research 

for solving problems as well as 

create new bodies of 

knowledge.  

2.2 Students should be able 

to know, understand the 

concepts and theories of 

aquacultures and related 

technologies as well as keep 

track of the technology 

progression and could be used 

related technologies 

efficiently.  

2.3 Students should be able 

to integrate the knowledge 

รายการ List  

2.1 Lecture  

2.2 Class discussion  

2.3 Assignments  

2.4 Research topic and term 

project  
 

รายการ List  

2.1 Class discussion  

2.2 Assignments  

2.3 Reports and presentations  

2.4 Midterm examination  

2.5 Final examination  
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and research in this field to 

other related fields.  
 

3. ดานทักษะทางปญญา Intellectual skills  

ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา  

Intellectual skills that need to 

be developed  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

3.1 Students should be able 

to have the systematic 

thinking skill  

3.2 Students should be able 

to gather, analyze, summarize 

causes or issues of problems 

and provide the appropriate 

approaches to prevent and 

resolve the problems by taken 

into account the 

consequences of those 

decisions  

3.3 Students could be able to 

apply the knowledge and skills 

to solve the problems in 

aquaculture and other support 

systems effectively as well as 

create new bodies of 

knowledge.  
 

รายการ List  

3.1 Lecture  

3.2 Class discussion  

3.3 Assignments  

3.4 Self-study  

3.5 Research topic  

3.6 Term project  
 

รายการ List  

3.1 Class discussion  

3.2 Assignments  

3.3 Project report and 

presentation  

3.4 Midterm examination  

3.5 Final examination  
 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ Interpersonal skills and responsibilities  

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา  

Interpersonal skills and 

responsibilities that need to be 

developed  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

4.1 Students should be able 

to speak English effectively  

4.2 Students should be able 

รายการ List  

4.1 Class discussions  

4.2 Tasks involving the whole 

class, small groups, and pairs  

รายการ List  

4.1 Class participation and 

behavior  

4.2 Group project report and 
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to assist and facilitate problem 

solving in various situations by 

working in the role of a leader 

and in the role team work  

4.3 Students should be able 

to use the knowledge for 

social guidance in the right 

issues.  

4.4 Students should be 

responsible for their own 

actions and share 

responsibility in their group.  
 

4.3 Term project  
 

presentation  
 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Numerically analytical, 

communication and information technology skills  

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ตองพัฒนา  

Numerically analytical, 

communication and information 

technology skills that need to 

be developed  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

5.1 Students should 

communicate in both spoken 

and written English effectively 

as well as could choose the 

appropriate choices of media 

presentations.  

5.2 Students could be applied 

mathematics, statistics, and 

information technology to 

resolve related problems 

creatively  

5.3 Students should have the 

skills and be able to applied 

information technologies 

available nowadays to manage 

รายการ List  

5.1 Lecture/Class discussion  

5.2 Assignments  

5.3 Term project  
 

รายการ List  

5.1 Class participation and 

discussion  

5.2 Assignments  

5.3 Report and presentation  

5.4 Midterm examination  

5.5 Final examination  
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aquaculture processes.  
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

Section 5: Teaching and Evaluation Plan  

1. แผนการสอน Teaching Plan  

สัปดาหที่ 

Week  

หัวขอ/รายละเอียด 

Items/content  

จํานวน

ชั่วโมง

บรรยาย 

Number 

of 

lecture 

hours  

จํานวน

ชั่วโมง

ปฏิบัติ 

Numbe

r of lab 

hours  

จํานวน

ชั่วโมง

ศึกษาดวย

ตนเอง 

Number 

of self 

hours  

กิจกรรมการเรียนการสอน/

สื่อที่ใช 

Teaching & Learning 

activities/teaching 

materials  

ผูสอน 

Lecture

r  

ผูสอน

เพ่ิมเติม 

Additional 

Lecturer  

1 (12 

Aug 

2015)  

Class introduction     2  0  4  Discussion/PowerPoint 

presentation  

 

   
 

Dr.Parichar

t 

Ninwichian  

2 (19 

Aug 

2015)  

Aquaculture principles 

and practices   

2  30  4  Lecture/Discussion/Lab 

practices/Research 

articles/PowerPoint 

presentation 

 

   
 

Dr.Parichar

t 

Ninwichian  

3-4 (26 

Aug, 2 

Sep 

2015)  

Water quality and 

farm managements  

4  6  8  Lecture/Discussion/Lab 

practices/PowerPoint 

Presentation  

 

   
 

Dr.Kanda 

Kamchoo 

Dr.Sarayut 

Onsanit  

5-6 

(9,16 

Sep 

2015)  

Candidate of 

important economic s

pecies and culture 

methods  

4  0  8  Lecture/Discussion/Pow

erPoint 

Presentation/Research 

articles  

 

   
 

Dr.Sirusa 

Kritsanapa

nt  

7 (23 

Sep 

2015)  

Farming design and 

construction  

2  0  4  Lecture/Discussion/Pow

erPoint presentation  

 

   
 

Dr.Sarayut 

Onsanit  

8 (30 

Sep 

2015)  

Essentials of nutrition  2  0  4  Lecture/Discussion/Pow

erPoint Presentation  

 

   
 

Dr.Duangra

t Chookird  

9 (7 Sep 

2015)  

Flesh quality  2  0  4  Lecture/Discussion/Pow

erPoint Presentation  

 

   
 

Dr.Duangra

t Chookird  

10  Midterm Examination 

(10 October 2015 

0  0  0  Written exam   
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9.00-12.00 AM.)  

11 (21 

Oct 

2015)  

Reproduction  2  9  4  Lecture/Discussion/Pow

erPoint 

Presentation/Lab 

practices  

 

   
 

Dr.Parichar

t 

Ninwichian  

12-13 

(28 Oct, 

4 Nov 

2015)  

Health and welfare 

and environmental 

impacts  

4  0  8  Lecture/Discussion/Pow

erPoint Presentation  

 

   
 

Dr.Jareepor

n Ruangsri  

14-15 

(11,18 

Nov 

2015)  

Information 

technology 

management for 

sustainable farming 

and environment  

4  0  8  Lecture/Discussion/Pow

erPoint Presentation  

 

   
 

Dr.Suwat 

Jutapruet  

16 (25 

Nov 

2015)  

Report and 

presentation  

2  0  4   Discussion and 

PowerPoint 

presentation  

 

   
 

Dr.Parichar

t 

Ninwichian  

17  Final examination (8 

December 2015 9.00-

12.00 AM.)  

0  0  0  Written exam   

   
 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู (สอดคลองกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

Evaluation Plan (in accordance with TQF 2 Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรู 

Learning outcomes  

วิธีการประเมิน 

Evaluation Methods  

สัปดาหที่

ประเมิน 

Week  

สัดสวนของการประเมิน 

Percentage of 

Evaluation  

1.1, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 5.1  Midterm examination  10  15  

1.1, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 5.1  Final examination  17  15  

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3.1, 4.4, 5.1  Lab assignments  2,3,4,8  20  

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 

5.1  

Report and 

Presentation  

16  50  

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

Section 6: Teaching Materials  
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1. ตําราและเอกสารหลัก Required textbooks and materials  

Pillay, T. V. R., & Kutty, M. N. (2005). Aquaculture: principles and practices: Blackwell publishing. 

or as suggested by instructors 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ Other important materials and information  

Research articles 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา Other recommended materials and information  

- 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  

Section 7: Course Evaluation and Improvement  

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา Evaluation Strategies on course effectiveness by 

students  

Course evaluation by students 

2. กลยุทธการประเมินการสอน Teaching evaluation strategies  

Class evaluation by students 

Class observation 

Results of student examinations 

Report and Presentation  

Assignments 

Evaluation of problem solving skills 

3. การปรับปรุงการสอน Teaching Improvement  

Interactive discussion with students and other instructors 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา Review of students’ academic performance  

Observing from class participation, discussion, examinations, report and presentation 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา Course review and improvement plan  

Course review and update every academic year 

หมวดอื่นๆ  

Section Other  

1. การจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  

Teaching and learning development through learning management from research and knowledge 

management process  

as designed by instructors 

2. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

Integrating research process or innovation to teaching and learning process  

as designed by instructors 

3. การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับกระบวนการเรียนการสอน  

Integrating academic services to teaching and learning process  

as designed by instructors 
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6.2 มคอ 3 รายวิชา 932-572 Anatomy and physiology of aquatic animals 

รายละเอียดของรายวิชา  

Course Specification  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

Name of Institution Prince of Songkla University 

วิทยาเขตสุราษฎรธานี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Prince of Songkla University SuratThani Campus Faculty of Science and Industrial Technology 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป  

Section 1: General Information  

1. รหัสและชื่อรายวิชา Course code and title  

932-572   กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ของสัตวน้ํา  

ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF AQUATIC ANIMALS  

2. จํานวนหนวยกิต Number of credits  

3(2-3-4)  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา Program and course categories  

หลายหลักสูตร สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน Course coordinator(s) and lecturer(s)  

1 ภัททิรา   พงษทิพยพาที    PATTIRA   PONGTIPPATEE  

2 จรีพร   เรืองศรี    JAREEPORN   RUANGSRI  

3 ศิรุษา   กฤษณะพันธุ    SIRUSA   KRITSANAPUNTU  

4 ดวงแขฑิตา   กาญจนโสภา    DAUNGKHAETITA   KANJANASOPA  

5. ชั้นปที่เรียน/ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอน Semester/Year of study  

ชั้นปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษาท่ี 2558  

6. รายวิชาที่เกี่ยวของ(ขึ้นอยูกับดุลพินิจของอาจารยผูสอนหรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา) Prerequisite Subject  

7. สถานที่เรียน Location  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วิทยาเขตหาดใหญ (Prince of Songkla University Hat Yai Campus)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี(Prince of Songkla University SuratThani Campus)  

8. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด Last updated of the course details  

3 สิงหาคม 2558 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  

Section 2: Purposes and Objectives  

1. จุดมุงหมายของรายวิชา Purposes of the course  

เพ่ือศึกษาสัณฐานวิทยา มหกายวิภาคศาสตร จุลกายวิภาคศาสตร และชีววิทยาโมเลกุลของเซลลและอวัยวะ พัฒนาการและ

การเจริญเติบโตของตัวออนจนถึงระยะตัวเต็มวัย ความสัมพันธระหวางกายวิภาคศาสตร ชีวเคมี ระบบสรีรวิทยา และการ

ตอบสนองของเซลลของสัตวน้ํา 
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To learn about morphology, gross, microscopic, ultrastructure and molecular biology of cells and organs, 

embryonic and metamorphotic development in larva to adult stages, relationships of anatomical, 

biochemical and physiological systems and cellular responses of aquatic animals 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา Objectives of course development/modifications  

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ  

Section 3: Description and Implementation  

1. คําอธิบายรายวิชา Course Description  

สัณฐานวิทยา มหกายวิภาคศาสตร จุลกายวิภาคศาสตร และชีววิทยาโมเลกุลของเซลลและอวัยวะ พัฒนาการและการ

เจริญเติบโตของตัวออนจนถึงระยะตัวเต็มวัย ความสัมพันธระหวางกายวิภาคศาสตร ชีวเคมี ระบบสรีรวิทยา และการ

ตอบสนองของเซลลของสัตวน้ํา  

Morphology, gross, microscopic, ultrastructures and molecular biology of cells and organs, embryonic and 

metamorphotic development in larva to adult stages, relationships of anatomical, biochemical and 

physiological systems and cellular responses of aquatic animals  

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา Number of hours per semeter  

บรรยาย Lecture 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ปฏิบัติการ Practice 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ศึกษาดวยตนเอง Self-study 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

สอนเสริม Extra Class 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

30  45  60  0  

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

Number of hours per week for academic guidance to individual students  

5 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา  

Section 4: Learning Outcomes Development  

ผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวังจะพัฒนานักศึกษา  

Expected learning outcomes  

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม Moral and Ethics  

คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา  

Morals and Ethics that need to 

be developed  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

1.6 Can analyze the impact of 

the activities to person, 

organization and environment 

and respect for the values of 

the existence of other living 

creatures in ecosystem  

รายการ List  

1.1 Lecture and discussion  

1.2 Class report/presentation  
 

รายการ List  

1.1 Class attendance  

1.2 Assignments and 

presentation  

1.3 Writing examination  
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1.7 Be ethical to academic, 

profesionnal and avoid 

plagiarism  
 

2. ดานความรู Knowledge  

ความรูที่ตองไดรับ  

Knowledge that needs to be 

obtained  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

2.1 Students should be able 

to know, understand deeply 

for the important principles 

and theories relevant the 

study area for profound 

research, resolve the 

problems and create new 

knowledge on aquaculture  

2.2 Students should be able 

to understand, analyze and 

solve problems occurred in 

aquaculture system. 

Additionally, students should 

be able to apply the 

knowledge, skills and use the 

right tool to do the research 

for solving problems as well as 

create new bodies of 

knowledge.  

2.3 Students should be able 

to know, understand the 

concepts and theories of 

aquacultures and related 

technologies efficiently.  

2.4 Students should be able 

to integrate the knowledge 

and research in this field to 

other related fields.  
 

รายการ List  

2.1 Lecture  

2.2 Class discussion and 

presentations  

2.3 Assignment  
 

รายการ List  

2.1 Examination  

2.2 Presentations  

2.3 Individual assignment  
 

3. ดานทักษะทางปญญา Intellectual skills  
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ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา  

Intellectual skills that need to be 

developed  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

3.3 Students could be able to 

apply the knowledge and skills 

to solve the problems in 

aquaculture and other support 

systems effectively as well as 

create new bodies of 

knowledge.  
 

รายการ List  

3.1 Lecture  

3.2 Class discussion  

3.3 Assignments  

3.4 Self-study  

3.5 Research topic  

3.6 Term project  
 

รายการ List  

3.1 Class discussion  

3.2 Assignments  

3.3 Project report and 

presentation  

3.4 Examination  
 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ Interpersonal skills and responsibilities  

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา  

Interpersonal skills and 

responsibilities that need to be 

developed  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

4.1 Students should be able 

to speak English effectively  

4.3 Students should be able 

to use the knowledge for 

social guidance in the right 

issues.  
 

รายการ List  

4.1 Class discussions  

4.2 Tasks involving the whole 

class, small groups, and pairs  

4.3 Term project  
 

รายการ List  

4.1 Class participation and 

behavior  

4.2 Group project report and 

presentation  
 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Numerically analytical, 

communication and information technology skills  

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ตองพัฒนา  

Numerically analytical, 

communication and information 

technology skills that need to 

be developed  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

5.3 Students should have the 

skills and be able to applied 

รายการ List  

5.1 Lecture/Class discussion  

5.2 Assignments  

รายการ List  

5.1 Class participation and 

discussion  
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information technologies 

available nowadays to manage 

aquaculture processes.  
 

5.3 Term project  
 

5.2 Assignments  

5.3 Report and presentation  

5.4 Midterm examination  

5.5 Final examination  
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

Section 5: Teaching and Evaluation Plan  

1. แผนการสอน Teaching Plan  

สัปดาห

ที่ 

Week  

หัวขอ/รายละเอียด

Items/content  

จํานวน

ชั่วโมง

บรรยาย

Number 

of lecture 

hours  

จํานวน

ชั่วโมง

ปฏิบัติ 

Number 

of lab 

hours  

จํานวนชั่วโมง

ศึกษาดวย

ตนเอง

Number of 

self hours  

กิจกรรมการเรียนการ

สอน/สื่อที่ใช 

Teaching & 

Learning 

activities/teaching 

materials  

ผูสอน 

Lecturer  

ผูสอน

เพ่ิมเติม 

Additiona

l Lecturer  

01   Determining 

morphology, anatomy 

and physiology of 

aquatic organisms:  

- Explain the meaning 

of morphology, 

anatomy and 

physiology 

- Describe of 

physiology of aquatic 

animals  

2  3  0   Lecture, Lab, Com

puter, LCD   

 

ภัททิรา 

พงษทิพย

พาที  
 

 

02   - Identify and 

describe the basic 

structure and external 

anatomy of 

crustaceans 

- Identify and 

describe the basic 

structure and internal 

anatomy of an oyster 

or a mussel   

2  3  0   Lecture, 

Lab, Computer, LC

D   

 

ภัททิ

รา  พงษ

ทิพยพาที  
 

 

03   - Identify and 

describe the internal 

and external anatomy 

2  3  0   Lecture, Lab, 

Computer, LCD 

 

 

ภัททิ

ดร.จรีพร 

เรืองศร ี 
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of fish 

- Identify and 

describe the basic 

morphology of 

aquatic macroalgae 

and microalgae  

 รา  พงษ

ทิพยพาที  
 

04-07   Problem base 

learning (PBL) of  

Microscopic, 

ultrastructures, 

physiology, 

embryonic, and 

molecular biology of 

cells and organs of 

crustaceans , 

involving: 

- skeletal system 

- muscular system 

- digestive system 

- excretory system 

-respiratory system 

- circulatory system 

- nervous system 

- sensory system 

-reproductive system  

8  12  15   Lecture, Lab, 

Computer, LCD 

 

 

 

ภัททิ

รา  พงษ

ทิพยพาที  
 

 

08, 10, 

12  

 Problem base 

learning (PBL) of  

Microscopic, 

ultrastructures, 

physiology, 

embryonic, and 

molecular biology of 

cells and organs of 

mollusc , involving: 

- skeletal system 

- muscular system 

- digestive system 

6  9  15   Lecture, Lab, 

Computer, LCD 

 

 

 

ภัททิ

รา  พงษ

ทิพยพาที  
 

ดร.ศิรุษา 

กฤษณพันธุ  
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- excretory system 

-respiratory system 

- circulatory system 

- nervous system 

- sensory system 

-reproductive system  

13-16   Problem base 

learning (PBL) of  

Microscopic, 

ultrastructures, 

physiology, 

embryonic, and 

molecular biology of 

cells and organs of 

fish , involving: 

- skeletal system 

- muscular system 

- digestive system 

- excretory system 

-respiratory system 

- circulatory system 

- nervous system 

- sensory system 

-reproductive system  

8  12  15   Lecture, Lab, 

Computer, LCD 

 

 

 

ภัททิ

รา  พงษ

ทิพยพาที  
 

ดร.จรีพร 

เรืองศร ี 

17   Problem base 

learning (PBL) of 

Microscopic, 

ultrastructures, 

physiology, 

embryonic, and 

molecular biology of 

cells and tissues of 

microalgae and 

macroalgae   

2  3  15   Lecture, Lab, 

Computer, LCD 

 

 

 

ภัททิ

รา  พงษ

ทิพยพาที  
 

ดร.จรีพร 

เรืองศร ี 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู (สอดคลองกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

Evaluation Plan (in accordance with TQF 2 Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการประเมิน 
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Learning outcomes  Evaluation Methods  Week  Percentage of Evaluation  

1.6, 1.7, 3.3, 4.1, 4.3, 5.3  Class attention 

Team work 

Lab assignments  

Report and Presentation 

01-17 40 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Midterm and final examination  09, 18 60 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

Section 6: Teaching Materials  

1. ตําราและเอกสารหลัก Required textbooks and materials  

1. Leeson, T.S., Text/Atlas of Hitology. eds. Wonsiewicz, M. W.B.Saunders Company. Florida. 1988. 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ Other important materials and information  

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา Other recommended materials and information  

- 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  

Section 7: Course Evaluation and Improvement  

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา Evaluation Strategies on course effectiveness by 

students  

Course evaluation by students 

2. กลยุทธการประเมินการสอน Teaching evaluation strategies  

Class evaluation by students 

Class observation 

Results of student examinations 

Report and Presentation 

Assignments 

Evaluation of problem solving skills 

3. การปรับปรุงการสอน Teaching Improvement  

Interactive discussion with students and other instructors 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา Review of students’ academic performance  

Observing from class participation, discussion, examinations, report and presentation 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

Course review and improvement plan  

Course review and update every academic year 

หมวดอื่นๆ  

Section Other  

1. การจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  

Teaching and learning development through learning management from research and knowledge 
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management process  

as designed by instructors 

2. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

Integrating research process or innovation to teaching and learning process  

as designed by instructors 

3. การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับกระบวนการเรียนการสอน  

Integrating academic services to teaching and learning process  

as designed by instructors 
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6.3 มคอ 3 รายวิชา 932-585 Seminar1 

รายละเอียดของรายวิชา  

Course Specification  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

Name of Institution Prince of Songkla University 

วิทยาเขตสุราษฎรธานี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Prince of Songkla University SuratThani Campus Faculty of Science and Industrial Technology 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป  

Section 1: General Information  

1. รหัสและชื่อรายวิชา Course code and title  

932-585   สัมมนา 1  

SEMINAR I  

2. จํานวนหนวยกิต Number of credits  

1(0-2-1)  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา Program and course categories  

หลายหลักสูตร สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน Course coordinator(s) and lecturer(s)  

1 สุวัฒน   จุฑาพฤทธิ ์   SUWAT   JUTAPRUET  

5. ชั้นปที่เรียน/ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอน Semester/Year of study  

ชั้นปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษาท่ี 2558  

6. รายวิชาที่เกี่ยวของ 

(ขึ้นอยูกับดุลพินิจของอาจารยผูสอนหรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา) Prerequisite Subject  

7. สถานที่เรียน Location  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วิทยาเขตหาดใหญ (Prince of Songkla University Hat Yai Campus)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วิทยาเขตสุราษฎรธานี (Prince of Songkla University SuratThani Campus)  

8. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด Last updated of the course details  

31 กรกฎาคม 2558 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  

Section 2: Purposes and Objectives  

1. จุดมุงหมายของรายวิชา Purposes of the course  

เพ่ือใหนักศึกษาสามารถ 

1. คนควาขอมูลและเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. นําเสนอบทความทางวิชาการตอท่ีประชุม เขารวมฟงการนําเสนอและอภิปรายในท่ีประชุมได 

1. To improve the student ability to find the related papers in aquaculture efficiently 

2. To present and join the academic research topic in meeting group and discussion meeting 
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา Objectives of course development/modifications  

เพ่ือใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการทําวิทยานิพนธ โดยแนวทางการพัฒนา

รายวิชา จะปรับปรุงเนื้อหาใหมีความทันสมัย ทันตอเหตุการณสําคัญท่ีเกิดขึ้นตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

Student has the knowledge in aquaculture for the basic of their thesis topic. 

The improvement of content in seminar will relate to the new aquaculture technology 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ  

Section 3: Description and Implementation  

1. คําอธิบายรายวิชา Course Description  

การใหสัมมนาในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เนื้อหาของการสัมมนาเปนการรวบรวมงานวิจัยท่ีมีมาในอดีตจนถึง

ปจจุบัน มีสิ่งท่ีแสดงถึงความรูใหม เพ่ือใหมีความสามารถในการอภิปรายงานดานวิทยาศาสตรกับผูอ่ืน สามารถแสดงความเห็น 

และรับฟงความเห็นของผูอ่ืนในเชิงวิทยาศาสตรได  

Giving seminar in aquaculture-related topics, seminar contents include literature reviews to give overall 

update information to audience and research findings that are innovative; to be able to communicate 

scientifically with other scientists, to be able to deliver scientific opinions as well as to accept scientific 

comments from others  

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา Number of hours per semeter  

บรรยาย Lecture 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ปฏิบัติการ Practice 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ศึกษาดวยตนเอง Self-study 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

สอนเสริม Extra Class 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

0  30  15  
Depend on student 

needs  

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

Number of hours per week for academic guidance to individual students  

Student may need the suggestion from their own advisor 

Create facebook group for knowledge sharing in Aquature 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา  

Section 4: Learning Outcomes Development  

ผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวังจะพัฒนานักศึกษา  

Expected learning outcomes  

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม Moral and Ethics  

คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา  

Morals and Ethics that need to 

be developed  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

1.1 ตระหนักในคุณคาและคณุธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย

สุจริต -  

รายการ List  

1.1 Active learning  
 

รายการ List  

1.1 พิจารณาจากการเขียนบทความ

ทางวิชาการ  

1.2 พิจารณาความสามารถในการ
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1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความ

รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและ

สังคม -  

1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม 

สามารถทํางานเปนทีมและสามารถ

แกไขขอขัดแยง และลําดับ

ความสําคัญ -  

1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพใน

คุณคาและศักด์ิศรีของความเปน

มนุษย -  

1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ

ตางๆ ขององคกรและสังคม -  

1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบจาก

การดําเนินกิจกรรมใดๆ ตอบุคคล 

องคกรสังคม และสิ่งแวดลอม และ

เคารพในคุณคาของการมีอยูของ

สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในระบบนิเวศน -  

1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ และไมละเมิดดาน 

Plagiarism -  
 

นําเสนอ  

1.3 การเตรียมความพรอมในการ

ดําเนินการจัดการงานสัมนา  
 

2. ดานความรู Knowledge  

ความรูที่ตองไดรับ  

Knowledge that needs to be 

obtained  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

2.1 รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู 

ความชํานาญดานการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ํา และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของอยาง

ตอเนื่อง และสามารถติดตาม

ความกาวหนา รวมท้ังการนําไป

ประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ -  

2.2 สามารถบูรณาการความรูใน

สาขาวิชาท่ีศึกษาและงานวิจัยกับ

ความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ -  

2.3 มีความรูและความเขาใจ

รายการ List  

-  
 

รายการ List  

-  
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เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญ

ในเนื้อหาสาขาวิชาท่ีศึกษาไดอยาง

ลึกซ้ึงเพ่ือเปนฐานในการแกไขปญหา 

การคนควา วิจัย และสรางองค

ความรูใหมดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา -  

2.4 สามารถเขาใจ วิเคราะห และ

แกไขปญหาดานระบบการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา รวมท้ังประยุกตความรู 

ทักษะและการใชเครื่องมือท่ี

เหมาะสมในการวิจัยเพ่ือแกไปญหา

ท่ีเกิดขึ้น -  
 

3. ดานทักษะทางปญญา Intellectual skills  

ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา  

Intellectual skills that need to be 

developed  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

3.1 มีทักษะในการประมวลความคิด

อยางเปนระบบ -  

3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา 

วิเคราะหหาสาเหตุ สรุปประเด็น

ปญหา และเสนอแนวทางในการ

ปองกันและแกไขปญหาไดอยาง

เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ี

ตามมาจากการตัดสินใจนั้น -  

3.3 สามารถประยุกตความรูและ

ทักษะกับการแกไขปญหาดานการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และระบบ

สนับสนุนตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และมีแนวคิดในการ

สรางองคความรูใหม -  
 

รายการ List  

-  
 

รายการ List  

-  
 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ Interpersonal skills and responsibilities  

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา  

Interpersonal skills and 

responsibilities that need to be 

developed  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 
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รายการ List  

4.1 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับ

กลุมคนหลากหลายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ -  

4.2 สามารถใหความชวยเหลือและ

อํานวยความสะดวกในการแกปญหา

สถานการณตางๆ ท้ังในบทบาทของ

ผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีม

ทํางาน -  

4.4 มีความรบัผิดชอบในการกระทํา

ของตนเองและรับผิดชอบงานใน

กลุม -  

4.6 มีความรับผิดชอบการ

พัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและ

ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง -  
 

รายการ List  

-  
 

รายการ List  

-  
 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Numerically analytical, 

communication and information technology skills  

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ตองพัฒนา  

Numerically analytical, 

communication and information 

technology skills that need to 

be developed  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

5.1 สามารถสื่อสารท้ังการพูดและ

การเขียนภาษาอังกฤษไดอยางมี

ประสิทธิภาพ พรอมท้ังเลือกใช

รูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยาง

เหมาะสม -  

5.3 มีทักษะและสามารถใชเครื่องมือ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยูใน

ปจจุบัน เพ่ือการทํางานดานตางๆ ท่ี

เกี่ยวของในกระบวนการการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา -  
 

รายการ List  

-  
 

รายการ List  

-  
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

Section 5: Teaching and Evaluation Plan  
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1. แผนการสอน Teaching Plan  

สัปดาห

ที ่

Week  

หัวขอ/รายละเอียด 

Items/content  

จํานวน

ชั่วโมง

บรรยาย 

Number 

of 

lecture 

hours  

จํานวน

ชั่วโมง

ปฏิบัติ 

Number 

of lab 

hours  

จํานวน

ชั่วโมง

ศึกษาดวย

ตนเอง 

Number 

of self 

hours  

กิจกรรมการเรียนการ

สอน/สื่อที่ใช 

Teaching & 

Learning 

activities/teaching 

materials  

ผูสอน 

Lecturer  

ผูสอน

เพ่ิมเติม 

Additional 

Lecturer  

1   Introduction in 

aquaculture seminar I 

Academic publication 

resource and 

searching 

methodology 

0  2  2   Powerpoint, active 

learning  

 

สุวัฒน  จุฑา

พฤทธิ์  
 

 

02-03   Group discussion and 

knowledge sharing for 

seminar I  

0  4  0   Active learning   

สุวัฒน  จุฑา

พฤทธิ์  
 

 

04-05  How to prepare the 

good presentation 

and final report 

 

 

0  4  4   Lecture based and 

active learning  

 

สุวัฒน  จุฑา

พฤทธิ์  
 

Thesis 

Advisors  

06-09   Literature review and 

seminar preparation  

0  8  8   Active learning and 

problem based 

laerning  

 

สุวัฒน  จุฑา

พฤทธิ์  
 

Thesis 

Advisors  

10-12  Organize seminarI  0  6  6   Active learning, 

Problem based 

learning 

 

สุวัฒน  จุฑา

พฤทธิ์  
 

Thesis 

Advisors  

13-15  Seminar conclusion 

and final report  

0  6  6   Problem based 

learning  

 

สุวัฒน  จุฑา

พฤทธิ์  
 

Thesis 

Advisors  

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู (สอดคลองกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

Evaluation Plan (in accordance with TQF 2 Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรู 

Learning 

outcomes  

วิธีการประเมิน 

Evaluation Methods  

สัปดาหที่

ประเมิน 

Week  

สัดสวนของการประเมิน 

Percentage of 

Evaluation  
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1.1, 1.2  Class attendance, Prompt meeting   7  20  

1.4, 1.5   Group discussion and collaborative arrangement for 

meeting  

14  20  

1.6, 1.7   Final report assessment 

Presentation ability 

7, 14  20  

2.1, 2.2, 2.3, 2.4   Literature review ability 

Problem solving ability 

The ability in synthesize the application theory 

7, 14  20  

5.1, 5.3  English presentation ability (speaking and writing report 

in English) 

Powerpoint presentation ability (clear, appropriate and 

academic presentation) 

10-12  20  

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

Section 6: Teaching Materials  

1. ตําราและเอกสารหลัก Required textbooks and materials  

the publication that related on student thesis, 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ Other important materials and information  

Academic publication that depend on student thesis 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา Other recommended materials and information  

Google scholar, Science direct, Web of science and etc. 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  

Section 7: Course Evaluation and Improvement  

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา Evaluation Strategies on course effectiveness by 

students  

Online evaluation system for PSU student, selves-assessment by google form 

2. กลยุทธการประเมินการสอน Teaching evaluation strategies  

Depend on student suggestion that reasonable and reliable 

3. การปรับปรุงการสอน Teaching Improvement  

none (the first semester of the program) 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา Review of students’ academic performance  

Collaborative assessment by advisors and lecturer 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

Course review and improvement plan  

none (the first semester of the program) 

หมวดอืน่ๆ  

Section Other  

1. การจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
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Teaching and learning development through learning management from research and knowledge 

management process  

Depend on student thesis topic that related between student interesting and advisor research 

2. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

Integrating research process or innovation to teaching and learning process  

Literaure review on the topic that related to advisor research and application 

3. การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับกระบวนการเรียนการสอน  

Integrating academic services to teaching and learning process  
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6.4 มคอ 3 รายวิชา 932-576 Molecular biology in aquaculture 

รายละเอียดของรายวิชา  

Course Specification  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

Name of Institution Prince of Songkla University 

วิทยาเขตสุราษฎรธานี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Prince of Songkla University SuratThani Campus Faculty of Science and Industrial Technology 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป  

Section 1: General Information  

1. รหัสและชื่อรายวิชา Course code and title  

932-576   ชีวโมเลกุลในการเพาะเลี้ยง สัตวน้ํา  

MOLECULAR BIOLOGY IN AQUACULTURE  

2. จํานวนหนวยกิต Number of credits  

3(2-3-4)  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา Program and course categories  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน Course coordinator(s) and lecturer(s)  

1 ปาริชาต   นิลวิเชียร    PARICHART   NINWICHIAN  

2 จรีพร   เรืองศรี    JAREEPORN   RUANGSRI  

3 ปฏิมา   เพ่ิมพูนพัฒนา    PATIMA   PERMPOONPATTANA  

5. ชั้นปที่เรียน/ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอน Semester/Year of study  

ชั้นปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปการศึกษาท่ี 2558  

6. รายวิชาที่เกี่ยวของ 

(ขึ้นอยูกับดุลพินิจของอาจารยผูสอนหรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา) Prerequisite Subject  

ไมมี 

7. สถานที่เรียน Location  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี(Prince of Songkla University SuratThani Campus)  

8. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด Last updated of the course details  

27 ธันวาคม 2558  

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  

Section 2: Purposes and Objectives  

1. จุดมุงหมายของรายวิชา Purposes of the course  

To provide the students with the profound knowledge and understanding of molecular biology in 

aquaculture 
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา Objectives of course development/modifications  

To revise the course in order to be up-to-date and relevant to the current situation 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ  

Section 3: Description and Implementation  

1. คําอธิบายรายวิชา Course Description  

ชีวโมเลกุลระดับเซลล หนาท่ีของยีนและโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน ความหมายของจีโนม การหาลําดับของจี

โนม เครื่องหมายจีโนม การจัดทําแผนท่ีจีโนม การใชฐานขอมูลชีวสารสนเทศ ชีวโมเลกุลของการเกิดโรคสัตวน้ํา การ

ประยุกตใชชีวโมเลกุลในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

Molecular biology of cell, gene and protein functions, regulation of gene expression, concepts of 

genomes, genome sequencing, genome markers, genome mapping, bioinformaticdatabase, molecular 

biology of microbial pathogenesis, applications of molecular biology in aquaculture  

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา Number of hours per semeter  

บรรยาย Lecture 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ปฏิบัติการ Practice 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ศึกษาดวยตนเอง Self-study 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

สอนเสริม Extra Class 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

30  45  60  0  

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

Number of hours per week for academic guidance to individual students  

3 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา  

Section 4: Learning Outcomes Development  

ผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวังจะพัฒนานักศึกษา  

Expected learning outcomes  

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม Moral and Ethics  

คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา  

Morals and Ethics that need to 

be developed  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

1.1 Be honest to oneself and 

others  

1.2 Be on time for class 

attendances and assignment 

submissions  

1.3 Respect rules and 

regulations  

1.4 Be avoid paragiarism  
 

รายการ List  

1.1 Lecture/lab practices/Class 

discussion  

1.2 In-Class and take home 

assignments  

1.3 Class report/presentation  
 

รายการ List  

1.1 Class attendance, 

participation and discussion  

1.2 assignments  

1.3 report/presentation  

1.4 Midterm and final 

examinations  
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2. ดานความรู Knowledge  

ความรูที่ตองไดรับ  

Knowledge that needs to be 

obtained  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

2.1 Students should be able 

to understand, analyze and 

solve problems occurred in 

aquaculture system.  

2.2 Students should be able 

to apply the knowledge, skills 

and use the right tool to do 

the research for solving 

problems as well as create 

new bodies of knowledge.  

2.3 Students should be able 

to know, understand the 

concepts and theories of 

aquacultures and related 

technologies as well as keep 

track of the technology 

progression and could be used 

related technologies 

efficiently.  

2.4 Students should be able 

to integrate the knowledge 

and research in this field to 

other related fields.  
 

รายการ List  

2.1 Lecture  

2.2 Class discussion  

2.3 Assignments  

2.4 Research topic and term 

project  
 

รายการ List  

2.1 Class discussion  

2.2 Assignments  

2.3 Reports and presentations  

2.4 Midterm examination  

2.5 Final examination  
 

3. ดานทักษะทางปญญา Intellectual skills  

ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา  

Intellectual skills that need to be 

developed  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

3.1 Students should be able 

to have the systematic 

thinking skill  

รายการ List  

3.1 Lecture  

3.2 Class discussion  

3.3 Assignments  

รายการ List  

3.1 Class discussion  

3.2 Assignments  

3.3 presentation  
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3.3 Students could be able to 

apply the knowledge and skills 

to solve the problems in 

aquaculture and other support 

systems effectively as well as 

create new bodies of 

knowledge.  
 

3.4 Self-study  

3.5 Research topic  
 

3.4 Midterm examination  

3.5 Final examination  
 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ Interpersonal skills and responsibilities  

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา  

Interpersonal skills and 

responsibilities that need to be 

developed  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

4.1 Students should be able 

to speak English effectively  

4.3 Students should be 

responsible for their own 

actions and share 

responsibility in their group.  
 

รายการ List  

4.1 Class discussion  

4.2 Tasks involving the whole 

class, small groups, and pairs  

4.3 Lab reports  
 

รายการ List  

4.1 Class participation and 

behavior  

4.2 Lab reports and 

presentation  
 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Numerically analytical, 

communication and information technology skills  

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ตองพัฒนา  

Numerically analytical, 

communication and information 

technology skills that need to 

be developed  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

5.1 Students should 

communicate in both spoken 

and written English effectively 

as well as could choose the 

appropriate choices of media 

presentations.  

รายการ List  

5.1 Lecture/Class discussion  

5.2 Assignments  

5.3 Lab reports  
 

รายการ List  

5.1 Class participation and 

discussion  

5.2 Assignments  

5.3 Report and presentation  

5.4 Midterm examination  

5.5 Final examination  
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5.3 Students should have the 

skills and be able to applied 

information technologies 

available nowadays to manage 

aquaculture processes.  
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

Section 5: Teaching and Evaluation Plan  

1. แผนการสอน Teaching Plan  

สัปดาห

ที ่

Week  

หัวขอ/รายละเอียด 

Items/content  

จํานวน

ชั่วโมง

บรรยาย 

Number 

of 

lecture 

hours  

จํานวน

ชั่วโมง

ปฏิบัติ 

Number 

of lab 

hours  

จํานวน

ชั่วโมง

ศึกษาดวย

ตนเอง 

Number 

of self 

hours  

กิจกรรมการเรียนการ

สอน/สื่อที่ใช 

Teaching & Learning 

activities/teaching 

materials  

ผูสอน 

Lecturer  

ผูสอน

เพ่ิมเติม 

Additional 

Lecturer  

1-3  Molecular biology of 

cell, gene and protein 

functions  

6  9  12  Lecture/ 

Discussion/Lab 

practices/PowerPoint 

presentation 

 

จรีพร  เรือง

ศร ี 
 

 

4-5  Regulation of gene 

expression and their 

applications in 

aquaculture  

4  6  8  Lecture/ 

Discussion/Lab 

practices/PowerPoint 

presentation 

 

จรีพร  เรือง

ศร ี 
 

 

6  Bioinformatic database  2  3  4  Lecture/ 

Discussion/Lab 

practices/PowerPoint 

presentation 

  

 

จรีพร  เรือง

ศร ี 
 

 

7  Concepts of genomes  2  6  4  Lecture/ 

Discussion/Lab 

practices/PowerPoint 

presentation 

 

ปาริชาต  นิล

วิเชียร  
 

 

8  Genome sequencing  2  0  4  Lecture/ 

Discussion/PowerPoint 

presentation   

  

 

ปาริชาต  นิล

วิเชียร  
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9-10  Genome markers  4  12  8  Lecture/ 

Discussion/Lab 

practices/PowerPoint 

presentation 

 

ปาริชาต  นิล

วิเชียร  
 

 

11-12  Genome mapping and 

applications of genome 

in aquaculture  

4  0  8  Lecture/ 

Discussion/PowerPoint 

presentation 

 

ปาริชาต  นิล

วิเชียร  
 

 

13-14  Molecular biology of 

microbial pathogenesis 

and their applications 

in aquaculture  

4  9  8  Lecture/ 

Discussion/Lab 

practices/PowerPoint 

presentation 

 

ปฏิมา  เพ่ิมพูน

พัฒนา  
 

 

15  Presentation 

about 1 topic that 

related to  molecular 

biology in aquaculture   

2  0  4  Lecture/ 

Discussion/PowerPoint 

presentation 

 

ปาริชาต  นิล

วิเชียร  
 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู (สอดคลองกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

Evaluation Plan (in accordance with TQF 2 Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรู 

Learning outcomes  

วิธีการประเมิน 

Evaluation 

Methods  

สัปดาหที่

ประเมิน 

Week  

สัดสวนของการประเมิน 

Percentage of 

Evaluation  

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 4.1, 

4.3, 5.1, 5.3  

Midterm Exam  8  30  

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 4.1, 

4.3, 5.1, 5.3  

Final exam  16  30  

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 4.1, 

4.3, 5.1, 5.3  

Presentation  15  20  

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 4.1, 

4.3, 5.1, 5.3  

Lab reports  1-14  20  

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

Section 6: Teaching Materials  

1. ตําราและเอกสารหลัก Required textbooks and materials  

Dunham R.A. 2011. Aquaculture and Fisheries Biotechnology: Genetic Approaches. CAB International. 

Liu Z. 2007. Aquaculture Genome Technologies. Wiley Online Library. 

 2. เอกสารและขอมูลสําคัญ Other important materials and information  

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา Other recommended materials and information  

Research articles 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  

Section 7: Course Evaluation and Improvement  

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา Evaluation Strategies on course effectiveness by 

students  

Course evaluation by students 

2. กลยุทธการประเมินการสอน Teaching evaluation strategies  

Class evaluation by students 

Class observation 

Results of student examinations 

Report and Presentation 

Assignments 

Evaluation of problem solving skills 

3. การปรับปรุงการสอน Teaching Improvement  

Interactive discussion with students and other instructors 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา Review of students’ academic performance  

Observing from class participation, discussion, examinations, report and presentation 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

Course review and improvement plan  

Course review and update every academic year 

หมวดอื่นๆ  

Section Other  

1. การจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  

Teaching and learning development through learning management from research and knowledge 

management process  

as designed by instructors 

2. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

Integrating research process or innovation to teaching and learning process  

as designed by instructors 

3. การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับกระบวนการเรียนการสอน  

Integrating academic services to teaching and learning process  

as designed by instructors 
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6.5 มคอ 3 รายวิชา 932-580 Ecological concerns in aquaculture 6.6 มคอ 3 รายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา  

Course Specification  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

Name of Institution Prince of Songkla University 

วิทยาเขตสุราษฎรธานี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Prince of Songkla University SuratThani Campus Faculty of Science and Industrial Technology 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป  

Section 1: General Information  

1. รหัสและชื่อรายวิชา Course code and title  

932-580   หลักคํานึงทางนิเวศวทิยา ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

ECOLOGICAL CONCERNS IN AQUACULTURE  

2. จํานวนหนวยกิต Number of credits  

3(3-0-6)  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา Program and course categories  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน Course coordinator(s) and lecturer(s)  

1 จรีพร   เรืองศรี    JAREEPORN   RUANGSRI  

2 พงศศักด์ิ   เหลาดี    PONGSAK   LUADEE  

4 สรายุทธ   ออนสนิท    SARAYUT   ONSANIT  

5 สุวัฒน   จุฑาพฤทธิ ์   SUWAT   JUTAPRUET  

6 ศิรุษา   กฤษณะพันธุ    SIRUSA   KRITSANAPUNTU  

5. ชั้นปที่เรียน/ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอน Semester/Year of study  

ชั้นปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปการศึกษาท่ี 2558  

6. รายวิชาที่เกี่ยวของ 

(ขึ้นอยูกับดุลพินิจของอาจารยผูสอนหรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา)Prerequisite Subject  

ไมมี 

7. สถานที่เรียน Location  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วิทยาเขตหาดใหญ (Prince of Songkla University Hat Yai Campus)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี(Prince of Songkla University SuratThani Campus)  

8. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด Last updated of the course details  

4 มกราคม 2559 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  

Section 2: Purposes and Objectives  
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1. จุดมุงหมายของรายวิชา Purposes of the course  

The students are to increase their knowledge of concepts, theories and models in ethics relevant for 

elaborating moral issues in an interdisciplinary field of science and aquaculture. Students are to acquire 

knowledge in ethics relevant to identify, analyze and resolve moral issues of relevance to their research 

projects. 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา Objectives of course development/modifications  

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ  

Section 3: Description and Implementation  

1. คําอธิบายรายวิชา Course Description  

แนวคิดเชิงนิเวศและการประเมินผลกระทบของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตอระบบนิเวศ นิเวศวิทยาในแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

ผลกระทบทางมลพิษและนิเวศพิษวิทยาจากระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทางทะเลและชายฝง จริยธรรมและสวัสดิภาพสัตวน้ํา

ตอการทําฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การใชและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตลอดจนประเด็นทางสังคมและ

สิ่งแวดลอม การใชภูมิศาสตรสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางนิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝง การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร

นิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝงในแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหย่ังยืน  

Concepts in ecology, ecological in aquaculture farming area, ethics and welfare in aquaculture, pollution 

and ecotoxicology impacts from marine and coastal aquaculture systems, utilization and management of 

marine and coastal resources due to social and environment issues, application of information technology 

for coastal and marine ecology management, sustainable conservation and reclamation of marine and 

coastal eco-resources around the aquaculture farming area  

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา Number of hours per semeter  

บรรยาย Lecture 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ปฏิบัติการ Practice 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ศึกษาดวยตนเอง Self-study 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

สอนเสริม Extra Class 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

45  0  90  0  

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

Number of hours per week for academic guidance to individual students  

2 hours 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา  

Section 4: Learning Outcomes Development  

ผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวังจะพัฒนานักศึกษา  

Expected learning outcomes  

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม Moral and Ethics  

คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา  

Morals and Ethics that need to 

be developed  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  รายการ List  รายการ List  
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1.1 Be honest to oneself and 

others.  

1.2 Be on time for class 

attendances and assignment 

submissions  

1.3 Be respect the rights and 

opinions of others, including 

respect for the value and 

dignity of the human been.  

1.4 Be ethical to academic, 

professional and avoid 

plagiarism  
 

1.1 Lecture and class 

discussion  

1.2 In class and home 

ssignments  

1.3 Class report and 

presentation  
 

1.1 Class attendance, 

participation and discussion  

1.2 Assignments  

1.3 Report and presentation  

1.4 Writing examination  
 

2. ดานความรู Knowledge  

ความรูที่ตองไดรับ  

Knowledge that needs to be 

obtained  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

2.1 Student should be able to 

know, understand deeply for 

the important principles and 

theories relevant the study 

area for profound research 

and resolve the problems on 

aquaculture.  

2.4 Students should be able 

to integrate the knowledge 

and research in this field to 

other related fields.  
 

รายการ List  

2.1 Lecture and class 

discussion  

2.2 Assignments and 

presentations  

2.3 Self study  
 

รายการ List  

2.1 Writing examination  

2.2 Presentations  

2.3 Individual assignment  
 

3. ดานทักษะทางปญญา Intellectual skills  

ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา  

Intellectual skills that need to be 

developed  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

3.1 Students should be able 

to have the systematic 

thinking skill.  

รายการ List  

3.1 Lecture and class 

discussion  

3.2 Assignments and 

รายการ List  

3.1 Class attendance, 

participation and discussion  

3.2 Report and presentation  
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3.2 Students should be able 

to gather, analyze, summarize 

causes or issues of problems 

and provide the appropriate 

approaches to prevent and 

resolve the problems by taken 

into account the 

consequences of those 

decisions.  
 

presentations  

3.3 Self study  
 

3.3 Examination  
 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ Interpersonal skills and responsibilities  

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา  

Interpersonal skills and 

responsibilities that need to be 

developed  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

4.1 Students should be able 

to speak English effectively.  

4.3 Students should be able 

to assist and facilitate problem 

solving in various situations by 

working in the role of a leader 

and in the role team work.  
 

รายการ List  

4.1 Class discussion  

4.2 Report and presentation  
 

รายการ List  

4.1 Class participation and 

behavior  

4.2 Report and presentation  
 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Numerically analytical, 

communication and information technology skills  

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ตองพัฒนา  

Numerically analytical, 

communication and information 

technology skills that need to 

be developed  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

5.1 Students should 

communicate in both spoken 

and written English effectively 

รายการ List  

5.1 Lecture and class 

discussion  

5.2 Assignments  
 

รายการ List  

5.1 Class report  

5.2 Class discussion and 

presentation  
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as well as could choose the 

appropriate choices of media 

presentations.  
 

5.3 Writing examination  
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

Section 5: Teaching and Evaluation Plan  

1. แผนการสอน Teaching Plan  

สัปดาห

ที ่

Week  

หัวขอ/รายละเอียด 

Items/content  

จํานวน

ชั่วโมง

บรรยาย 

Number 

of 

lecture 

hours  

จํานวน

ชั่วโมง

ปฏิบัติ 

Number 

of lab 

hours  

จํานวน

ชั่วโมง

ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

Number 

of self 

hours  

กิจกรรมการเรียนการ

สอน/สื่อที่ใช 

Teaching & Learning 

activities/teaching 

materials  

ผูสอน 

Lecturer  

ผูสอน

เพ่ิมเติม 

Additional 

Lecturer  

01  Welcome and 

introduction  

A brief overview of 

moral philosophy  

3  0  6  Computer, LCD 

Lecture and 

discussion  

 

จรีพร  เรือง

ศร ี 
 

 

02-03  Concepts in ecology 

Eco-phylosophy 

Ecological in 

aquaculture farming 

area  

6  0  12  Computer, LCD 

Lecture and 

discussion  

 

พงศ

ศกัด์ิ  เหลาดี  
 

 

04-05  Pollution and 

ecotoxicology impacts 

from marine and coastal 

aquaculture systems  

6  0  12  Computer, LCD 

Lecture and 

discussion 

Active learning  

       - Paper 

discussion  

 

สรา

ยุทธ  ออน

สนิท  
 

 

06-07  Values in the light of 

philosophy of organism 

Ethics and welfare in 

aquaculture  

Student present ideas 

for the course paper

   

6  0  12  Computer, LCD 

Lecture and 

discussion 

Active learning 

       - Paper 

discussion 

       - Student 

presentations  

 

จรีพร  เรือง

ศร ี 
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08  Drawing the lines from 

previous session  

3  0  6  Computer, LCD 

Lecture and 

discussion  

 

จรีพร  เรือง

ศร ี 
 

 

09  Midterm examination 

 

0  0  0   

 

 

- 
 

 

10  The risk society and 

unintended 

consequences  

3  0  6  Computer, LCD 

Lecture and 

discussion  

 

จรีพร  เรือง

ศร ี 
 

 

11-12  Utilization and 

management of marine 

and coastal resources 

Application of 

information technology 

for coastal and marine 

ecology management  

6  0  12  Computer, LCD 

Lacture and 

discussion  

Problem based 

learning 

      - Information 

technology for 

coastal mangement  

 

สุวัฒน  จุฑา

พฤทธิ์  
 

 

13-14  Sustainable 

conservation 

Reclamation of marine 

and coastal eco-

resources around the 

aquaculture farming 

area  

6  0  12  Computer, LCD 

Lecture and 

discussion 

Active learning 

       - Paper 

discussion  

 

ศิ

รุษา  กฤษณะ

พันธุ  
 

 

15  Personal responsibility 

Student present draft of 

the course paper: 

comments and 

discussion 

 

3  0  6  Computer, LCD 

Lecture 

Active learning 

      - Student 

presentation 

      - Comments and 

discussion  

 

จรีพร  เรือง

ศร ี 
 

 

16  Formal requirements for 

the course paper  

Summary of course 

evaluation  

3  0  6  Computer, LCD 

Class discussion  

 

จรีพร  เรือง

ศร ี 

พงศ

ศักดิ ์ เหลาดี  

สรา
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ยุทธ  ออน

สนิท  

สุวัฒน  จุฑา

พฤทธิ์  

ศิ

รุษา  กฤษณะ

พันธุ  
 

17  Final examination 0  0  0      
 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู (สอดคลองกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

Evaluation Plan (in accordance with TQF 2 Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรู 

Learning 

outcomes  

วิธีการประเมิน 

Evaluation Methods  

สัปดาหที่

ประเมิน 

Week  

สัดสวนของการ

ประเมิน 

Percentage of 

Evaluation  

1.1, 1.2, 1.3  Behavior observation 

Personal responsibility  

1-17  10  

1.4, 3.1, 4.1, 

4.3, 5.1  

Student presentations 

Active and problem based learning  

4-8, 10-15  10  

1.4, 2.1, 2.4, 

3.1, 3.2, 5.1  

Class report: The students write an individual essay (of up to 

12 pages, 1,5 line spacing, wide left margin) on a topic chosen 

within the course framework. The deadline is 14 days after 

the end of week 15.    

14 days after 

the end of 

week 15  

50  

2.1, 2.4, 3.1, 

3.2, 5.1  

Midterm and final examinations 

 

09, 17  30  

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

Section 6: Teaching Materials  

1. ตําราและเอกสารหลัก Required textbooks and materials  

Des Jardins, Joseph R. 1993 Environmental Ethics - An introduction to environmental philosophy. 

Wadsworth Publishing Company. Belmont, California, USA. 272 pp. 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ Other important materials and information  

Grigorakis K. 2009. Ethical issues in aquaculture production. J. Agric Environ Ethics. DOI 10.1007/s10806-

009-9210-5. 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา Other recommended materials and information  

Cabello FC. Heavy use of prophylactic antibiotics in aquaculture: a growing problem for human and 

animal health and for the environment. J. Environ Microbiol (2006) 8:1137-1144. 

Marc Bekoff. 2007. Aquatic animals, cognitive ethology, and ethics: questions about sentience and other 
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troubling issues that lurk in turbid water. Dis Aquat Org. 75: 87– 98. 

Foundation for Deep Ecology. http://www.deepecology.org/deepecology.htm 

Arne Naess. 1973. The shallow and the deep, long-range ecology movement. A summary, Inquiry. 16: 1, 

95-100 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  

Section 7: Course Evaluation and Improvement  

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา Evaluation Strategies on course effectiveness by 

students  

Course evaluation by students 

2. กลยุทธการประเมินการสอน Teaching evaluation strategies  

Class evaluation by students 

Class observation 

Results of student examinations 

Report and presentation 

Assignments 

Evaluation of problem solving skills 

3. การปรับปรุงการสอน Teaching Improvement  

Interactive discussion with students and other instructors 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา Review of students’ academic performance  

Observing from class participation, discussion, examinations, report and presentation 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

Course review and improvement plan  

Course review and update every academic year 

หมวดอื่นๆ  

Section Other  

1. การจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  

Teaching and learning development through learning management from research and knowledge 

management process  

As designed by instructors 

2. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

Integrating research process or innovation to teaching and learning process  

As designed by instructors 

3. การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับกระบวนการเรียนการสอน  

Integrating academic services to teaching and learning process  

Aas designed by instructors 
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6.7 มคอ 3 รายวิชา 932-582 SP (Parasities of aquatic animals) 

รายละเอียดของรายวิชา  

Course Specification  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

Name of Institution Prince of Songkla University 

วิทยาเขตสุราษฎรธานี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Prince of Songkla University SuratThani Campus Faculty of Science and Industrial Technology 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป  

Section 1: General Information  

1. รหัสและชื่อรายวิชา Course code and title  

932-582   หัวขอพิเศษดานการเพาะเลี้ยง สัตวน้ํา 1 (ปรสิตของสัตวน้ํา)  

SPECIAL TOPICS IN AQUACULTURE I (PARASITES OF AQUATIC ANIMALS)  

2. จํานวนหนวยกิต Number of credits  

3(3-0-6)  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา Program and course categories  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน Course coordinator(s) and lecturer(s)  

1 กานดา   ค้ําช ู   KANDA   KAMCHOO  

2 พงศศักด์ิ   เหลาดี    PONGSAK   LUADEE  

3 จรีพร   เรืองศรี    JAREEPORN   RUANGSRI  

5. ชั้นปที่เรียน/ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอน Semester/Year of study  

ชั้นปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปการศึกษาท่ี 2558  

6. รายวิชาที่เกี่ยวของ 

(ขึ้นอยูกับดุลพินิจของอาจารยผูสอนหรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา)Prerequisite Subject 

 ไมมี 

7. สถานที่เรียน Location  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี(Prince of Songkla University SuratThani Campus)  

8. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด Last updated of the course details  

22 มกราคม 2559  

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  

Section 2: Purposes and Objectives  

1. จุดมุงหมายของรายวิชา Purposes of the course  

1. นักศึกษาสามารถคนควาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยดานปรสิตในสัตวน้ํา         
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2. นักศึกษาสามารถสรุปขอมูลจากเรื่องท่ีคนควา และประยุกตใชในการตรวจสอบ วินิจฉัยปรสิตกอโรค แนวทางการควบคมุ 

รักษาโรคในสัตวน้ําท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจได 

1. The student can find research articles relate with parasites in aquatic animals 

2. The student can conclude research findings and application for examination, pathogenic parasites 

diagnosis, guildline for control, treatment for economic aquatic animal diseases 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา Objectives of course development/modifications  

เพ่ือเปดสอนใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (หลักสูตร

นานาชาติ) ท่ีมีความสนใจดานปรสิตสัตวน้ํา 

To provide the graduate student in Master of Science (International program in aquaculture), who 

interested in aquatic animal parasites 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ  

Section 3: Description and Implementation  

1. คําอธิบายรายวิชา Course Description  

ศึกษาคนควาหัวขอท่ีสนใจดวยตนเองในเรื่องความกาวหนา หรือสิ่งคนพบใหมๆ ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และเทคโนโลยีท่ี

เกี่ยวของ  

Independent study on interesting issues in progress or new findings in aquaculture and relate technology  

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา Number of hours per semeter  

บรรยาย Lecture 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ปฏิบัติการ Practice 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ศึกษาดวยตนเอง Self-study 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

สอนเสริม Extra Class 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

45  0  90  0  

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

Number of hours per week for academic guidance to individual students  

By appionment 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา  

Section 4: Learning Outcomes Development  

ผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวังจะพัฒนานักศึกษา  

Expected learning outcomes  

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม Moral and Ethics  

คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา  

Morals and Ethics that need to 

be developed  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

1.1 Be honest to oneself and 

others  

1.2 Be on time for class 

attendances and assignment 

รายการ List  

1.1 Lecture/Discussion  

1.2 Assignments  

1.3 Reports/ Presentation  
 

รายการ List  

1.1 Class attendance, 

participation and discussion  

1.2 Reports/ Presentation  
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submissions  

1.3 Respect rules and 

regulations  

1.4 Be avoid paragiarism  
 

1.3 Midterm and final 

examinations  
 

2. ดานความรู Knowledge  

ความรูที่ตองไดรับ  

Knowledge that needs to be 

obtained  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

2.1 Students should be able 

to understand, analyze and 

solve problems occurred in 

aquaculture system.  

2.2 Students should be able 

to apply the knowledge, skills 

and use the right tool to do 

the research for solving 

problems as well as create 

new bodies of knowledge.  

2.3 Students should be able 

to know, understand the 

concepts and theories of 

aquacultures and related 

technologies as well as keep 

track of the technology 

progression and could be used 

related technologies 

efficiently.  

2.4 Students should be able 

to integrate the knowledge 

and research in this field to 

other related fields.  
 

รายการ List  

2.1 Lecture/ Discussion  

2.2 Assignments  

2.3 Presentation  
 

รายการ List  

2.1 Class discussion  

2.2 Reports  

2.3 Presentation  

2.4 Midterm and final 

examinations  
 

3. ดานทักษะทางปญญา Intellectual skills  

ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา  

Intellectual skills that need to be 

developed  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 
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รายการ List  

3.1 Students should be able 

to have the systematic 

thinking skill.  

3.2 Students should be able 

to gather, analyze, summarize 

causes or issues of problems 

and provide the appropriate 

approaches to prevent and 

resolve the problems by taken 

into account the 

consequences of those 

decisions.  

3.3 Students could be able to 

apply the knowledge and skills 

to solve the problems in 

aquaculture and other support 

systems effectively as well as 

create new bodies of 

knowledge.  
 

รายการ List  

3.1 Lecture  

3.2 Discussion  

3.3 Assignments  

3.4 Self-study  
 

รายการ List  

3.1 Class discussion  

3.2 Reports  

3.3 Presentation  

3.4 Midterm and final 

examinations  
 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ Interpersonal skills and responsibilities  

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา  

Interpersonal skills and 

responsibilities that need to be 

developed  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

4.1 Students should be able 

to speak English effectively.  

4.2 Students should be able 

to assist and facilitate problem 

solving in various situations by 

working in the role of a leader 

and in the role team work.  

4.3 Students should be 

responsible for their own 

actions and share 

รายการ List  

4.1 Class discussion  

4.2 Assignments  
 

รายการ List  

4.1 Class participation and 

behavior  

4.2 Reports  

4.3 Presentation  
 



 

101 
 

responsibility in their group.  
 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Numerically analytical, 

communication and information technology skills  

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ตองพัฒนา  

Numerically analytical, 

communication and information 

technology skills that need to 

be developed  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

5.1 Students should 

communicate in both spoken 

and written English effectively 

as well as could choose the 

appropriate choices of media 

presentations.  

5.2 Students could be applied 

mathematics, statistics, and 

information technology to 

resolve related problems 

creatively.  

5.3 Students should have the 

skills and be able to applied 

information technologies 

available nowadays to manage 

aquaculture processes.  
 

รายการ List  

5.1 Lecture/ Discussion  

5.2 Assignments  
 

รายการ List  

5.1 Class participation and 

discussion  

5.2 Reports  

5.3 Presentation  

5.4 Midterm and final 

examinations  
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

Section 5: Teaching and Evaluation Plan  

1. แผนการสอน Teaching Plan  

สัปดาห

ที่ 

Week  

หัวขอ/รายละเอียด 

Items/content  

จํานวน

ชั่วโมง

บรรยาย 

Number 

of 

lecture 

hours  

จํานวน

ชั่วโมง

ปฏิบัติ 

Number 

of lab 

hours  

จํานวน

ชั่วโมง

ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

Number 

of self 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน/สื่อที่ใช 

Teaching & 

Learning 

activities/teaching 

materials  

ผูสอน 

Lecturer  

ผูสอน

เพ่ิมเติม 

Additional 

Lecturer  
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hours  

01  Introduction  3  0  6  Lecture/ Power 

point 

 

 

กานดา  ค้ําช ู 
 

 

02  Classification of 

parasites in aquatic 

animals  

3  0  6  Lecture/ Discussion/ 

Power point 

 

 

กานดา  ค้ําช ู 
 

 

03-04  Protozoa  6  0  12  Lecture/ Discussion/ 

Power Point 

 

 

กานดา  ค้ําช ู 
 

 

05-06  Platyhelminthes  6  0  12  Lecture/ Discussion/ 

Power point 

 

 

กานดา  ค้ําช ู 
 

 

07  Acanthocephala  3  0  6  Lecture/ Discussion/ 

Power point 

 

 

พงศศักด์ิ  เหลา

ด ี 
 

 

08   Nematoda  3  0  6  Lecture/Discussion/ 

Power point 

 

 

กานดา  ค้ําช ู 
 

 

09-10  Arthropoda  6  0  12  Lecture/ Discussion/ 

Power point 

 

 

พงศศักด์ิ  เหลา

ด ี 
 

 

11  Ecological factors and 

host-parasites 

relationship  

3  0  6  Lecture/ 

Discussion/Power 

point 

 

 

พงศศักด์ิ  เหลา

ด ี 
 

 

12-13  Pathology and 

immune response 

(blood components, 

haematocrit value)  

6  0  12  Lecture/ Discussion/ 

Power point 

 

 

จรีพร  เรืองศร ี 
 

 

14-15  Application of 

parasite research in 

aquatic animals  

6  0  12  Presentation/ 

Discussion/ Power 

point 

 

 

กานดา  ค้ําช ู 
 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู (สอดคลองกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

Evaluation Plan (in accordance with TQF 2 Curriculum Mapping)  
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ผลการเรียนรู 

Learning outcomes  

วิธีการประเมิน 

Evaluation 

Methods  

สัปดาหที่

ประเมิน 

Week  

สัดสวนของการประเมิน 

Percentage of 

Evaluation  

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 

4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3  

Reports  02-15  30  

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 

4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3  

Presentation  14-15  20  

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 

5.2, 5.3  

Midterm 

examination 

 

7  30  

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 

5.2, 5.3  

Final examination 

 

16  20  

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

Section 6: Teaching Materials  

1. ตําราและเอกสารหลัก Required textbooks and materials  

1) Bush, A.O., Lafterty, K.D., Lotz, J.M. and Shostak, A.W. 1997. Parasitology meet ecology on its term. 

Journal of Parasitology. 83: 575-583. 

2) Bush, A.O., Fernandez, .C., Esch, G.W. and Seed, J.R. 2001. Parasitism. The University Press, Cambridge, 

The United Kingdom. 

3) Kudo, R.R 1977. Protozoology. Charles C. Thomas Publisher, Springfield, Illinoid, USA. 

4) Yamaguti, S. 1958. Systema Helminthum. Vol.I. The digenetic trematodes of vertebrates. Part I&II. 

Interscience Publishers Inc., New York. 

5) Yamaguti, S. 1959. Systema Helminthum. Vol.II. The cestodes of vertebrates. Interscience Publishers 

Inc., New York. 

6) Yamaguti, S. 1961. Systema Helminthum. Vol.III. The nematodes of vertebrates. Interscience Publishers 

Inc., New York. 

7) Yamaguti, S. 1953. Systema Helminthum. Vol.V. The acanthocephala of vertebrates. Interscience 

Publishers Inc., New York. 

 Research articles 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ Other important materials and information  

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา Other recommended materials and information  

Designed by instrucors 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  

Section 7: Course Evaluation and Improvement  

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา Evaluation Strategies on course effectiveness by 

students  

Course evalution by students 
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2. กลยุทธการประเมินการสอน Teaching evaluation strategies  

Class observation 

Results of student examinations 

Reports 

Presentation and Discussion 

Class evatution by students 

Evaluation of problem solving skills 

3. การปรับปรุงการสอน Teaching Improvement  

Discussion with students and teaching staffs 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา Review of students’ academic performance  

Class observation 

Examinations 

Reports 

Presentation 

Discussion 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

Course review and improvement plan  

Course review and update every academic year 

หมวดอื่นๆ  

Section Other  

1. การจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  

Teaching and learning development through learning management from research and knowledge 

management process  

as designed by instructor 

2. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

Integrating research process or innovation to teaching and learning process  

as designed by instructor 

3. การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับกระบวนการเรียนการสอน  

Integrating academic services to teaching and learning process  

as designed by instructor 
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6.8 มคอ 3 รายวิชา 932-582 SP (Microsatellite markers and their applications in aquaculture) 

รายละเอียดของรายวิชา  

Course Specification  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

Name of Institution Prince of Songkla University 

วิทยาเขตสุราษฎรธานี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Prince of Songkla University SuratThani Campus Faculty of Science and Industrial Technology 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป  

Section 1: General Information  

1. รหัสและชื่อรายวิชา Course code and title  

932-582   หัวขอพิเศษดานการเพาะเลี้ยง สัตวน้ํา 1 (เครื่องหมายไมโคร แซทเทลไลทและการประยุกตใช ในการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา)  

SPECIAL TOPICS IN AQUACULTURE I (MICROSATELLITE MARKERS AND THEIR APPLICATIONS IN 

AQUACULTURE)  

2. จํานวนหนวยกิต Number of credits  

3(3-0-6)  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา Program and course categories  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน Course coordinator(s) and lecturer(s)  

1 ปาริชาต   นิลวิเชียร    PARICHART   NINWICHIAN  

5. ชั้นปที่เรียน/ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอน Semester/Year of study  

ชั้นปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปการศึกษาท่ี 2558  

6. รายวิชาที่เกี่ยวของ 

(ขึ้นอยูกับดุลพินิจของอาจารยผูสอนหรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา)Prerequisite Subject  

ไมมี 

7. สถานที่เรียน Location  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี(Prince of Songkla University SuratThani Campus)  

8. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด Last updated of the course details  

20 มกราคม 2559 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  

Section 2: Purposes and Objectives  

1. จุดมุงหมายของรายวิชา Purposes of the course  

To provide the student with the profound knowledge in microsatellite markers 
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To provide the student with the knowledge in microsatellite development particularly in non-model 

species  

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา Objectives of course development/modifications  

To revise the course in order to be up-to-date and relevant to the current situation 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ  

Section 3: Description and Implementation  

1. คําอธิบายรายวิชา Course Description  

เคร่ืองหมายไมโครแซทเทลไลท ความอุดมสมบูรณของไมโครแซทเทลไลท การกระจายตัวของไมโครแซทเทลไลทในจีโนม 

ขนาดของตําแหนงไมโครแซทเทลไลท ความหลากรูปแบบของไมโครแซทเทลไลท การถายทอดทางพันธุกรรมของไมโครแซท

เทลไลท การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท การประยุกตใชเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลทในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

microsatellite markers; Abundance of microsatellites; Distribution of microsatellites in genome; Locus size 

of microsatellites; Polymorphism of microsatellites; Inheritance of microsatellites; Development of 

microsatellite markers; Applications of microsatellite markers in aquaculture  

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา Number of hours per semeter  

บรรยาย Lecture 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ปฏิบัติการ Practice 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ศึกษาดวยตนเอง Self-study 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

สอนเสริม Extra Class 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

45  0  90  0  

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

Number of hours per week for academic guidance to individual students  

3 hrs/week 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา  

Section 4: Learning Outcomes Development  

ผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวังจะพัฒนานักศึกษา  

Expected learning outcomes  

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม Moral and Ethics  

คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา  

Morals and Ethics that need to 

be developed  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

1.1 Be honest to oneself and 

others  

1.2 Be on time for class 

attendances and assignment 

submissions  

1.3 Respect rules and 

รายการ List  

1.1 Lecture/lab practices/Class 

discussion  

1.2 In-Class and take home 

assignments  

1.3 Class report/presentation  
 

รายการ List  

1.1 Class attendance, 

participation and discussion  

1.2 assignments  

1.3 report/presentation  

1.4 Midterm and final 

examinations  
 



 

107 
 

regulations  

1.4 Be avoid paragiarism  
 

2. ดานความรู Knowledge  

ความรูที่ตองไดรับ  

Knowledge that needs to be 

obtained  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

2.1 Students should be able 

to understand, analyze and 

solve problems occurred in 

aquaculture system.  

2.2 Students should be able 

to apply the knowledge, skills 

and use the right tool to do 

the research for solving 

problems as well as create 

new bodies of knowledge.  

2.3 Students should be able 

to know, understand the 

concepts and theories of 

aquacultures and related 

technologies as well as keep 

track of the technology 

progression and could be used 

related technologies 

efficiently.  

2.4 Students should be able 

to integrate the knowledge 

and research in this field to 

other related fields.  
 

รายการ List  

2.1 Lecture  

2.2 Class discussion  

2.3 Assignments  

2.4 Research topic and term 

project  
 

รายการ List  

2.1 Class discussion  

2.2 Assignments  

2.3 Presentation  

2.4 Midterm and final 

examinations  
 

3. ดานทักษะทางปญญา Intellectual skills  

ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา  

Intellectual skills that need to be 

developed  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

3.1 Students should be able 

รายการ List  

3.1 Lecture  

รายการ List  

3.1 Class discussion  
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to have the systematic 

thinking skill.  

3.2 Students should be able 

to gather, analyze, summarize 

causes or issues of problems 

and provide the appropriate 

approaches to prevent and 

resolve the problems by taken 

into account the 

consequences of those 

decisions.  

3.3 Students could be able to 

apply the knowledge and skills 

to solve the problems in 

aquaculture and other support 

systems effectively as well as 

create new bodies of 

knowledge.  
 

3.2 Class discussion  

3.3 Assignments  

3.4 Self-study  

3.5 Research topic  
 

3.2 Assignments  

3.3 presentation  

3.4 Midterm and final 

examinations  
 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ Interpersonal skills and responsibilities  

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา  

Interpersonal skills and 

responsibilities that need to be 

developed  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

4.1 Students should be able 

to speak English effectively.  

4.2 Students should be able 

to assist and facilitate problem 

solving in various situations by 

working in the role of a leader 

and in the role team work.  

4.3 Students should be 

responsible for their own 

actions and share 

responsibility in their group.  
 

รายการ List  

4.1 Class discussion  
 

รายการ List  

4.1 Class participation and 

behavior  

4.2 presentation  
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5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Numerically analytical, 

communication and information technology skills  

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ตองพัฒนา  

Numerically analytical, 

communication and information 

technology skills that need to 

be developed  

วิธีการสอน 

Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 

Evaluation 

รายการ List  

5.1 Students should 

communicate in both spoken 

and written English effectively 

as well as could choose the 

appropriate choices of media 

presentations.  

5.3 Students should have the 

skills and be able to applied 

information technologies 

available nowadays to manage 

aquaculture processes.  
 

รายการ List  

5.1 Lecture/Class discussion  

5.2 Assignments  
 

รายการ List  

5.1 Class participation and 

discussion  

5.2 Assignments  

5.3 presentation  

5.4 Midterm and final 

examinations  
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

Section 5: Teaching and Evaluation Plan  

1. แผนการสอน Teaching Plan  

สัปดาห

ที ่

Week  

หัวขอ/รายละเอียด 

Items/content  

จํานวน

ชั่วโมง

บรรยาย 

Number 

of 

lecture 

hours  

จํานวน

ชั่วโมง

ปฏิบัติ 

Number 

of lab 

hours  

จํานวน

ชั่วโมง

ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

Number 

of self 

hours  

กิจกรรมการเรียนการสอน/

สื่อที่ใช 

Teaching & Learning 

activities/teaching 

materials  

ผูสอน 

Lecturer  

ผูสอน

เพ่ิมเติม 

Additional 

Lecturer  

1  Introduction to 

microsatellite 

markers  

3  0  6  Lecture/ Discussion   

ปาริชาต  นิล

วิเชียร  
 

 

2  Abundance of 

microsatellites  

3  0  6  Lecture/ Discussion   

ปาริชาต  นิล
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วิเชียร  
 

3  Distribution of 

microsatellites in 

genome  

3  0  6  Lecture/ Discussion   

ปาริชาต  นิล

วิเชียร  
 

 

4  Locus size of 

microsatellites  

3  0  6  Lecture/ Discussion   

ปาริชาต  นิล

วิเชียร  
 

 

5  Polymorphism of 

microsatellites  

3  0  6  Lecture/ Discussion   

ปาริชาต  นิล

วิเชียร  
 

 

6  Inheritance of 

microsatellites  

3  0  6  Lecture/ Discussion   

ปาริชาต  นิล

วิเชียร  
 

 

7  Development of 

microsatellite 

markers  

3  0  6  Lecture/ Discussion   

ปาริชาต  นิล

วิเชียร  
 

 

8-15  Applications of 

microsatellite 

markers in 

aquaculture 

24  0  48  Lecture/ 

Discussion/Presentation  

 

ปาริชาต  นิล

วิเชียร  
 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู (สอดคลองกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

Evaluation Plan (in accordance with TQF 2 Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรู 

Learning outcomes  

วิธีการประเมิน 

Evaluation 

Methods  

สัปดาหที่

ประเมิน 

Week  

สัดสวนของการประเมิน 

Percentage of 

Evaluation  

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 

4.2, 4.3, 5.1, 5.3  

Midterm Exam  7  30  

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 

4.2, 4.3, 5.1, 5.3  

Final Exam  16  30  

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 

4.2, 4.3, 5.1, 5.3  

Presentation  15  40  

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

Section 6: Teaching Materials  

1. ตําราและเอกสารหลัก Required textbooks and materials  

Liu Z. 2007. Aquaculture Genome Technologies. Wiley Online Library. 

Research articles 
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2. เอกสารและขอมูลสําคัญ Other important materials and information  

- 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา Other recommended materials and information  

- 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  

Section 7: Course Evaluation and Improvement  

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา Evaluation Strategies on course effectiveness by 

students  

Course evaluation by students 

. กลยุทธการประเมินการสอน Teaching evaluation strategies  

Class evaluation by students 

Class observation 

Results of student examinations 

Presentation 

Assignments 

Evaluation of problem solving skills 

3. การปรับปรุงการสอน Teaching Improvement  

Interactive discussion with students and other instructors 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา Review of students’ academic performance  

Observing from class participation, discussion, examinations, and presentation 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

Course review and improvement plan  

Course review and update every academic year 

หมวดอื่นๆ  

Section Other  

1. การจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  

Teaching and learning development through learning management from research and knowledge 

management process  

as designed by instructor 

2. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

Integrating research process or innovation to teaching and learning process  

as designed by instructor 

3. การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับกระบวนการเรียนการสอน  

Integrating academic services to teaching and learning process  

as designed by instructor 
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ภาคผนวกที่ 7 

ใบคะแนนการสอบสัมภาษณนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (หลักสูตรนานานชาติ) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

ชื่อ – สกุล........................................................................................................ 

 

ลําดับ เกณฑ น้ําหนัก คะแนนที่ได หมายเหตุ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร    

 1.1 การตอบคําถาม 10   

 1.2 การแกปญหา 10   

 1.3 ความต้ังใจมุงมั่นในการศึกษา 10   

 1.4 เขาใจหลักสูตร 10   

2. ความสามารถทางวิชาการ 25   

3. ความรูพ้ืนฐานเฉพาะทางเกี่ยวกับหลักสูตร 25   

4. คุณธรรม จริยธรรม 10   

 รวม 100   

 

 

 

ผลการสอบสมัภาษณ 

 ( ) ผาน 

 ( ) ไมผาน เน่ืองจาก………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

       ลงช่ือ……………………………………………… 

             (……………………..………………………) 

                คณะกรรมการสอบสมัภาษณ 
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